
ΓΡΑΦΕΙΑ
Ό8δ« SUnvoc άριί. 70.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ EKftOtHX

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
με τ* εικον ον

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ~ ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ.

'Οπλαρχηγός Κρής.

Η ΚΡΗΤΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΥΤΗΣ

Ή Κρήτη είνε ή μεγαλειτέρα νήσος τής Μεσό
γειόν καί ή νοτιωτέρα τού Αίγαίον πελάγονς, κει- 
μένηείς άπόστασιν 140 περίπου χμ. ΝΑ. τής Πε
λοπόννησον και έκτεινομένη έξ Α. πρός Δ. μεταξύ 
τοϋ Κρητικού καί τον Λιόνκον πελάγονς είς μήκος 
245 χμ. καί πλάτος ποικίλλον άπό 12—52 χμ. έ- 
χουσα δέ ΒΑ. μέν τάς νήσους Κάσσον καί Κάρπα
θον, ΒΔ. δέ τάς νήσους ΑΙγίλεχαν καί Κύθηρα. Ή 
περίμετρος αύτής είναι 888 χμ. καί Α έπιφάνεια 
7,800.Πληθυσμόν έχει 279,165 έξ ών 205,000 όρθ. 

ριστιανοί , 73,234 όθωμανοί, 
53 καθολικοί καί 647 Ιουδαίοι, 

άπαντες λαλονντες τήν έλληνι- 
κήν γλώσσαν.

Ή Κρήτη έχει περιφέρειαν 
λίαν άκανόνιστον,Ιδίως έπί τής 
βορείου αύτής παραλίας, είς ήν 
σχηματίζονται βαθεΐς κόλποι, οί 
τής Κισσάμον, τών Χανίων, τής 
Σούδας, τού ’Αλμυρού, τον Ήρα- 
κλείον, τον Μεραμπέλον καί τής 
Σητείας καί προεκτείνονται με
γάλα άκρωτήρια, τής Γραμόού- 
σης, τής Σπάθας, ό Μελέχας, τό 
Δρέπανον, ή Ρωγδιά, ό Άγ. 
’Ιωάννης, ό Σίδερος κτλ. Ύπάρ- 
χονοη δέ καί διάφοροι νησίδες 
περί αύτήν, ών αί σημαντικώτε- 
ραι είνε Λ Γαύδος καί ή Σπινα- 
λόγγα, κατοικούμεναι, ή Σούδα, 
ή Γραμβούσα καί ή Δία.

Ύφηλή άλυσις όρέων τέμνει 
καθ’δλον αύτής τό μήκος τήν 
νήσον, διαιρονμένη είς τά Λεν· 
κά Όρη (Σφακιαναίς Μαδάραι) 
πρός Δυσμάς, ύφος 2400 μ., τήν 
Ίδην(Ψηλορίτην) έν τφ κέντρφ, 
ύφος 2,500 μ. καί τήν Δίκτην 
(Λασιθεώτικα Βοννά) πρός’Ανα- 
τολάςύφος (2150 μ.). Έπί τών 
όρέο>ν τούτων ύπάρχονσι πολλά 
όροπέδια,,ώντό σημαντικώτερον 
είνε τό τοΰ Λασιθίον, ύφονς 866 
μ. μήκονς 9 —10 χμ. καί πλά- 
τονς 5 — 6 χμ. Ή άξιολογωτέρα 
δέ πεδιάς είναι ή τής Μεσάρας, 
έχονσα μήκος 45 χμ. καί πλά
τος 4—5.

Οί ποταμοί αύτής άποξηραί- 
νονται σχεδόν τό θέρος· οί ση
μαντικότεροι δέ είνε ό Πλατα- 
νιάς, ό Κοιλιάρης, ό Μέγας πο

ταμός, ό Γέρος ποταμός, ό Άνεποδάρης καί οί δύο 
’Αλμυροί. ’Αλλά πηγών άφθονούσιν Ιδίως αί κλι- 
τύες τών όρέων.

Τό κλίμα τής Κρήτης είνε ύγιεινδν καί εύκραέ- 
στατον. Αί κλιτύες τών όρέων καλύπτονται ύπό 
άγριοκνπαρίσσων, πεύκων, πρίνων, καστανεών. 
δρνών, πλατάνων, καρνών, άπιών, μηλεών" είς τά 
χαμηλότερα δέ μέρη άφθονεΐ ή έλαια, ή πορτοκα- 
λέα καί ή κερατέα. Τό κνριώτερον τών προϊόντων 
της είνε τό έλαιον, άλλά παράγει καί οίνον άφθο*  
νον, δημητριακά, έσπεριδοειδή, ξυλοκέρατα, άμύγ- 
δαλα, βάμβακα, λίνον, μέταξαν, μέλι, βελανίδια, 
κάστανα.

Ή βιομηχανία περιορίζεται είς τήν κατασκευήν
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τού σάπωνος, είς τήν κατεργασίαν δερμάτων καί 
είς τήν μόλις άρχομένην οινοποιίαν. Τό δέ έμπό- 
ριον έλλεί^ει λιμένων καί συγκοινωνίας δέν πα
ρουσιάζει μεγάλην ζωηρότητα. Τό όλικόν έμπόριον 
Ανέρχεται έτησίως είς 60 έκατ. φρ. Τά μόνα έκμε- 
ταλλευόμενα όρυκτά είσίν αί άκονόπετραι καί ό 
γύψος, γίνεται δέ καί μικρά εξαγωγή ξυλείας έκ 
Σφακίων.

Διαιρείται δέ ή νήσος |ίς πέντε διοικήσεις, τήν 
τών Χανίων, τήν τών Σφακίων,έδραν έχονσαν τήν 
κώμην Βάμον, τήν της Εεθύμνης, έδραν έχουσαν 
τό Ρέθυμνου τήν τού Ηρακλείου, έδραν έχουσαν 
τήν όμώνυμον πόλιν καί τήν τού Λασχθίου, έδραν 
έχουσαν τήν κωμόπολιν Νεάπολιν. Αί πέντε δέ 
διοικήσεις διαιρούνται είς 23 έπαρχίας καί αύται 
είς 88 δήμους- Έκλησιαστικώς δέ διαιρείται είς 9 
έπισκοπάς.

Ή Κρήτη ύπήρξεν ή πρώτη κοιτίς τού έλλην. 
πολιτισμού, παραλαβούσα αύτόν παρά τών Ανα
τολικών έθνών, ιδίως τών Φρυγών καί τών Φοινί
κων καί μεταδώσασα αύτόν διά τών 'Αθηνών καί 
τής Σπάρτης είςτήν άλλην Ελλάδα. Άλλ’ αί περί 
τού πρώτον πολιτισμού αύτής περισωθεΐσαι ειδή
σεις συγχέονται μέ τούς μύθους τών προϊστορικών 
χρόνων. Ό Ζεύς ανετράφη ύπό τών Ίδαίων Δα
κτύλων καί Κουρήτων έπί_ τής "Ιδης, κατ’ άλλην 
δέ παράδοσιν καί έόασίλευσεν έπί τής Κρήτης καί 
οί Κρήτες έδείκνυον τόν τάφον αύτού, διόπβρ καί 
ώς ψεΰσται κατηγορήθησαν. Τό βέβαιον είνε, δτι 
πολύ πρό τών Τρωικών ή Κρήτη είχε φθάσει είς 
μεγάλην Ακμήν, τά δέ περί Δακτύλων καί Δαιδά
λου θρυλλούμενα έγκρύπτουσι τήν^μνήμην τής έν 
ταΐς τέχναις καίτή βιομηχανία προόδου τών προϊ
στορικών Κρητών. Κειμένη είς τό κέντρον τής 
Ανατολικής λεκάνης τής Μεσογείου, ή Κρήτη ήτο 
εύθετος εις Αποικίας, διό έπί τών Απωτάτων χρό
νων φαίνεται οίκουμένη ύπό πολλών καί διαφό
ρων φυλών, έναίς μόνον οί Έτεόκρητες παρουσιά
ζονται αύτόχθονες. Άλλ’ Λ έπιδρομή καί ή έπι- 
κράτησις τών Δωριέων έπήνεγκεν άφομοίωσιν καί 
παρήγαγε τόν κοινωνικόν καί πολιτειακόν οργανι
σμόν τών Δωριέων, δστις μετεδόθη καί είς τήν 
Σπάρτην. Ή πρώτη έλληνική πολιτεία, ήν Ανα
φέρει ή ίστορία είνε Λ τού Μίνωος Β'. δστις γενό- 
μένος θαλασσοκράτωρ Απεδίωξε τούς Κάρας πει- 
ρατάς έκ τών Κυκλάδων, ώκισε τάς πλείστας έξ 
αύτών καί τούς υιούς αύτοΰ κατέστησεν ήγεμόνας 
καί τάς ’Αθήνας φόρου ύποτελεΐς. Είς τοιαύτην δέ 
Ακμήν είχε φθάσει ή Κρήτη, ώστε ό "Ομηρος τήν 
Αποκαλεΐ Έκατόμπολιν,είς δέ τόν Τρωικόν πόλεμόν 
έλαβε σπουδαιότατον μέρος διά τού βασιλέως αύ
τής Ίδομενέως. Μίνως δέ ό Β' ού μόνον τής ύλι- 
κής Ακμής τάς βάσεις έθετο, Αλλά καί τής σοφής 
νομοθεσίας, ής μέρος σπουδαιότατον περιεσώθη 
ήμΐν έν τμ άνακαλυφθείσμ έπιγραφή τής Γόρτυνος. 
Άλλά μετά τόν Τρωικόν πόλεμον, καταλυθείσης 
τής βασιλείας, αί πλεΐσται τών πόλεων έμειναν αύ- 
τόνομοι, αί δέ ίσχυρότεραι τούτων, ή Κνωσσός, ή 
Ι’όρτυς. ή Κυδωνία, καί ή Λύκτος δραδύτερον. δι- 
εκδικούσαι τήν Λγεμονίαν περιήλθον είς μακρούς 
έμφυλίους σπαραγμούς. Αί διχόνοιαι δέ ανται συ- 
νετέλεσαν είς τήν έξασθένησιν καί τήν παρακμήν- 
καί Απέτρεψαν τήν προσοχήν τών Κρητών άπό τήν 
έξωτερικήν δρΑσιν. Αί έριδες δέ αύται ήμπόδισαν 
αύτούς κατά πάσαν πιθανότητα νά λάβωσι μέρος 
είς τά Μηδικά. Άλλά καί μετά τήν κατάλυσιν τής 
βασιλείας, αί κρητικαί πόλεις διετήρησαν τόν άρ- 

χαΐον κοινωνικόν όργανισμόν καί τούς νόμους, οί 
όποιοι σκοπόν είχον νά διαμορφώσι πολεμικούς πο
λίτης. ’Οσάκις δέ παρουσιάζετο έξωτερικός κίνδυ
νος, αί πόλεις, λησμονοΰσαι τάς έσωτερικάς έρι
δας, συνησπίζοντο είς κοινήν συμμαχίαν, ήν έκά- 
λουν Συγκρητισμόν, κατά τού έξωτερικού πολε
μίου. Είνε δέ γνωστόν, δτι Φίλιππος Er τής Μακε
δονίας παρενέβη ϊνα συμφιλιώσμ τάς πόλεις, άνα- 
γνωρισθείς προστάτης ύπό τών Κρητών. Άλλ*  έκ 
τής Αρχαίας Ιστορίας της έλάχιστα γνωρίζομεν. 
Τούτο μόνον είνε γνωστόν, δτι έπί βραχύ ύποκύ- 
ψασα είς τόν Δαρεΐον καί είτα είς τόν Αλέξανδρον 
άπήλαυσε μακράς έλευθερίας, καθ’ ήν Κρήτες μι
σθοφόροι ύπηρέτουν είς πάντας τούς στρατούς Αδι
ακρίτως καί τελευταία έξ όλων τών Έλλ. χωρών 
ύπετάγη είς τούς ’Ρωμαίους. Μετά άτυχή Απόπει
ραν τοΰ Μάρκου Αντωνίου ό 'Ρωμαίος στρατηγός 
Μέτελλος. έπί τριετίαν πολεμήσας κατά τοΰ Αρχη
γού τών Κρητών Λασθένους, ύπέταξε τήν νήσον τό 
68 π.Χ. καί κατέστησεν αύτήν 'Ρωμαϊκήν έπαρχίαν.

Τά έπείλοιπα μολονότι γνωστά έκ τής ίστορίας 
τής πολυπαθοΰς νήσου θέλομεν ώς επίκαιρα Ανα
δημοσιεύσει έν τώ προσεχεϊ ήμών φύλλφ.

Α. Χημ..
----------- ------------------------ -------

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ
Άπό τίνος γίνιται πολύς λόγος έν Άγγλίφ πιρί παρχ- 

δοξβτάτη; άνακχλύψιω; όφιιλομένης εις τον Bose, τον κα
θηγητήν της φυσικής έ*  τφ Κολεγίφ της Κχλκούτης, ήτοι 
τοΰ καλουμίνου ήίίχτφίχοΰ ό^αλμου.

Ό ηλικτρικός όφθχλμός έπιτρέπιι χχλλιον κχί αύτών 
τών αχτίνων τοΰ Ρέντγκεν, όπως ιίσδύση τις «ίς τά άδυτα 
κχί άόρατα της φύσιως· χαί διακρίνη τά άντικιίμινχ ούχί 
Απλώς διά αικρών Αδιαφανών σωμάτων κχί είς μικράν Από— 
στάσιν, άλλά διά μέσου τοΰ άνθρωπίνου σώματος καί δι’ 
οικοδομών άκόμη και ιίς Απόστασιν άρκιτών χιλιομέτρων.

Πρδ; κατανόησιν της ίφιυρίσιω; ταύτης, γνώσης τινές 
ιιδικαί Ασιν άπαρχίτητοι διά την προησαγωγην και ευκολίαν 
τοΰ Αναγνώστου.

*0 Ανθρώπινος οφθαλμός είναι ρυθμισμένος, ουτω; ήπεΐν 
δπως καί τδ ούς, ϊνα αισθάνηται έντός ορίων ΐκανώς στενών. 
Είναι πασίγνωστον, 8τι δέν βλεπομεν τά πάντα, άφοΰ και 
η φωτογραφία έτι, ήτοι δ φωτογραφικές όθφαλμός διακρίνει 
κχθαρώ; πλείστα αντικείμενα διαφιύγοντα την δρασιν ημών, 
ώ; δέν άντιλαμβανόμεθα και όλων τών ήχων καί κρότων.

Τά αισθητήρια ημών όργανα αντιλαμβάνονται μόνον τών 
δονήσεων τοΰ α’ιθέρος, τοΰ πληροΰντος τά άλλως κενά λο· 
γιζόμενχ διαστήματα,ήτοι τών δονησιων ώρισμένου μήκους. 
Ζώα τινά βλίπουσιν άναμφιβόλως άλλοίως πως η ήμεϊς, 
πολλά δέ τούτων ε'χουσι και την Ακοήν όξυτέραν. Πιθα
νόν δέ δ άνθρωπος πολιτιζόμενος νά εχασε ιδιότητάς τινας 
της δράσεως καί ακοή;, Ας έκέκτητο άρχικώς, άλλ’ έν 
τούτοις άπεχομεν πολύ τοΰ νά άντιλαμβχνώμεθχ τών Α
ναρίθμητων χαί ποικιλωτάτων δονήσεων, αϊτινες διατρέχουσι 
κχθ’δλας τάς διευθύνσεις τοΰ διαστήματος. Έκαστον ου
ράνιον η ίπίγειον σώμα εκπέμπει κανονικώς την διαχοίνω- 
σιν αύτοΰ είς την παγκόσμιον Αρμονίαν, πιθανόν δέ δ Δη
μιουργός ηθελησεν ουτω νά μάς εξασφάλιση άπδ τών Ανα
ρίθμητων περιβαλλόντων ημάς έντυπώσεων, ϊνα ώμεν ή; 

θέσιν νά διακρίνωμεν κάλλιον πάν δ,τι καθίσταται ήμΐν 
ωφέλιμον.

•Τό Ακουστικόν ημών νεΰρον, όπως άναγγείλη έντύπωσίν 
τινα οφείλει νά δεχθρ αριθμόν δονήσεων εντός ώρισμένων 
δρίωι*  κατά δευτεοόλεπτον .κάτω τών 45. δονήσεων δ ήχος 
άποβχίνει τόσον βαρύς, ώστε τδ καλλίτιρον ούς δέν δύναται 

πλέον ν’άντιληφθρ" άνω δέ τών 45,000 δονήσεων Αποβαίνει 
τοσοΰτον οξύς, ώστε διαφεύγει τήν άντίληψιν αύτοΰ. 'Επί
σης τό οπτικόν νεΰρον, καίτοι τελειότερου, Αντιλαμβάνεται 
τών δονήσεων τοΰ α’ιθέρος μόνον εντός στενών δρίων άριθμοΰ 
δονήσεων κατά δευτερόλεπτον, μεταξύ 484 καί 709 τε- 
ΐραχιβεχατομμ,υ^Ιον. At ταχύτερα; τών δονήσεων δίδουσι 
τήν αισθησιν Ιώδους και κυανοΰ φωτός, αί δέ βραδύτεραι 
την αισθησιν κίτρινου καί έρυθροΰ φωτός. Πέραν καί έν- 
τεΰθεν τών δρίων τούτων κεΐται τδ αόρατον. Άλλά κάτω 
τών 400 τετρακισεκατομμυρίων δονήσεων όχομεν άντί φω
τός την αισθησιν της θερμότητος. Τό δέ μέσον μήκος τών 
φωτεινών κυμάτων δέν ύπερβαίνει τό ημισυ εκατομμυριοστόν 
(0,000,005) τοΰ μέτρου, ένφ δ μέσος Αριθμός τών δονή
σεων καπά δευτερόλεπτον υπερβαίνει πολλάς χιλιάδας δι
σεκατομμυρίων !

Ουτω τά όρια τής ημετέρας δράσεως είσί λίαν στενά 
καί εντεύθεν γεννάται ή σκέψις, μή ύπάρχη τρόπος * 
ξησωμεν τεχνικώς τά δρια ταΰτα καί καταστησωμεν άντι- 
ληπτάς τφ όφθαλμφ τινάς τουλάχιστον τών δονήσεων ίκεί- 
νων, αϊτινες διαφεύγουσι την άντίληψιν ημών.

Τδ πρόβλημα φαίνεται έπιδεκτικδν .λύσεως, άλλά μέχρι 
τοΰδε παραμένει, άλυτον. Γνωρίζομεν μόνον κατόπιν τών 
ερευνών τοΰ Χέρτς καί τοΰ Λότζ, δτι αί ταχύτεραι τών 
σημερινών δονήσεις, αί έρχόμεναι άμέσως μετά τά opta τοΰ 
φωτός, παρουσιάζονται ύπό την μορφήν τοΰ ηλεκτρισμού. 
Κατά συνέπειαν θερμότης, φώς καί ηλεκτρισμός άνή- 
κουσιν είς διαφόρους βαθμίδας καί είσίν εκδηλώσεις τοΰ 
αύτοΰ φυσικού γεγονότος, τών δονήσεων τοΰ α’ιθέρος.

Τά προκαταρκτικά ταΰτα προλειαίνουσι την δδδν της 
κατανοησεως τών ιδεών τοΰ Bose. Πράγματι δέ δ φυσι
κός ουτος ηρξατο μελετών εκ τοΰ πλησίον τά γ«τνιάζον· 
τα ταΐς φωτειναΐς δονήσεσιν ηλεκτρικά κύματα καί ευρςν 
δτι ταχυκίνητα τινα ηλεκτρικά κύματα, άτινα ησκήθη νά 
παραγάγη εύκόλως έχουσι την ιδιότητα νά'διαπερώσιν ου 
μόνον διαφανή σώμα\α, άλλά καί τά Αδιαφανή, vrtot τούς 
τοίχους, τδν γρανίτην, τάς πλίνθους, τδ ξΰλον κτλ. έξαι- 
ρουμένων τών δμως της μεγάλης παχύτητος μεταλλικών 
πλακών.

Ώς γνωστόν, τά πειράματα τοΰ κλεινού τούτου γιρμα- 
νοΰ φυσικού έπανεληφθησαν έν Παρισίοις, έν τφ φρον- 
τιστηρίφ της διεθνούς έταιρίας τών ηλεκτρολόγων, καθ’ ή*  
στιγμήν παρηγοντο έν τφ έσωτερικφ τοΰ φροντιστηρίου τά ει- 
ρημένα ηλεκτρικά κύματα' έκαστος δέ ήδύνατο νά παραγά- 
γη σπινθήρας εκ κλειδδς,έξαγομένης έκ τοΰ θυλακίου αύτοΰ, 
καίτοι ευρισκόμενος έξωθεν τοΰ φροντιστηρίου καί εις άπό- 
στασιν 10 μέτρων άπδ της πηγης τών κυμάτων. Τά ήλε- 
κτρικά ταΰτα κύματα έξεδηλοΰντο ε’ις τοιαύτην άπόστασιν 
καί όπισθεν τοίχου διά μικρών φωτεινών κενώσεων. Συνεπώς 
ούδέν τό καινόν μέχρι τοΰ σημείου τούτου.

Άλλ’δ κ. Bose δέν ίσταμάτησεν ένταΰθα. Κατά τά ά- 
δόμενα έπενόησεν όύτος συσκευήν, τδν ηλεκτρικόν λεγόμενον 
οφθαλμόν, τόν δποϊον τοποθετεί πρό συσκευής παραγούσης 
τά είρημένα ηλεκτρικά κύματα η ηλεκτρικά; ακτίνας καί δ 
όποιος λειτουργεί έν είδες ίπχισθητου πλακος η μάλλον 
Αμφιβληστροειδούς ύμένος, περισυλλέγοντος τάς νεοφανείς 
ταύτας Ακτίνας. 'Ακολούθως αί ακτίνες αύται διαβιβαζό- 
μεναι δι’ έτέρας συσκευής τροποποιούσες αύτάς, μεταβάλ
λονται εις φωτεινάς άκτϊνας καί καθίστανται ούτως δραταί 
τφ όφθαλμφ. Έάν δέ πράγματι τδ Αποτέλεσμα τούτο 
είναι γεγονός, υπάρχει πραγματικές σπουδαία Ανακάλυψες 
καί έπινόησις θαυμασία. Είναι μέν άνακάλυψις, διότι δ φυ
σικός ουτος άπέδειξεν αμέσως, δτι τά ηλεκτρικά λεγόμενα 
κύματα δύνανται νά μεταβληθώσιν διά τεχνητών μέσων είς 
φωτεινά. .Είναι δέ έπινόησις, διότι εύρε μέσον πρακτικόν 
διά τού οποίου νά δυνάμεθα ν * άντιληφθώμεν τάς διαλαν- 
θανούσας ημάς μέχρι τοΰδε δονήσεις καί τδ δποΐον θέλει 
εύρύνει ουτω την εκτασιν τοΰ άνθρωπίνου οπτικού πεδίου.

Διά τοϋ είρημένου τεχνάσματος θά δυνάμεθα ν’άντιλαμ- 

βανώμεθα άμέσως η έμμέσως δλην την σειράν τών δονή
σεων, αϊτινες τάσσονται άναμέσον τών θερμαντικών και 
φωτεινών δονήσεων, τουτέστι μεγάλου μέρους τών ηλεκτρι
κών λεγομένων δονήσεων.

Ώς πρώτα δέ παραδείγματα τών πρακτικών Αποτελε
σμάτων της νέας εφευρέσεως άναφέρονται τά έξης Ανευ πλει- 
ονων λεπτομερειών.

Ό κ. Bose ηδυνήθη διά της συσκευής του νά μεταδώση 
σημεία συνθηματικά είς άτόστασιν 150Θ μέτρων, μεταχει- 
ρισθεις έξ έβένου πλάκα, ώς φακόν. ’Επίσης διηύθυνε διά 
μέσου τοΰ σώματος τοΰ διοικητοϋ της Βεγγάλης ηλεκτρικά 
κύματα, άτινα διαπεράσαντα Ακολούθως τον τοίχον παρα
κειμένου δωματίου προύκάλεσαν έκπυρσοκρότησιν πιστολιού, 
τετοποθετημένου έν κλειστφ δωματίφ.

Elvat φανερόν, δτι ή τε τηλεγραφική, ή στρατιωτική τέ
χνη καί η ναυτιλία ένδιαφέρονται μεγάλως δια την άνακά- 
λυψιν ταύτην. Διότε Ανευ ούδενός Αγωγού σύρματος θά ην,αι 
ήδη δυνατόν νά μεταδίδονται σημεία συνθηματικά είς πλοΐα 
ευρισκόμενα είς άπόστασιν πολλών χιλιομέτρων.Τά δέ πλοία 
έφεξης προικιζόμενα διά τοιούτου ηλεκτρικού οφθαλμού, θά 
Αψηφώσι καί τήν δμίχλην καί πάντα τά εμπόδια της δρά
σεως τών μακρυνών Αποστάσεων.

Φ Π.

01 ΣΤΡΑΤΟΙ ΤΗΣ ΕΓΡίΙΠΗΣ

Νεωτάτΐ] στατιστική αναφέρει περί τών στρατιωτικών 
καί ναυτικών δυνάμεων τών διαφόρων κρατών τά επόμενα, 
ένια τών όποίων όμως φαίνονται υπερβολικά :

Γβρμ.ανία — 'Ενεργός οτρατόε 1,921,200 άνδρες. 
ιοι,οοοίπποι, 2964 τηλεβόλα, 3ι,56ο αμάξια, 26,800 
άζιωμ.Πρώτη έφεδρεία 22,160 αξιωματικοί, 2,002,440 
στρατιώται. ?ο,3οο ίπποι ,140° τηλεβόλα. Δευτέρα εφε
δρεία 18,960 αξιωματικοί, 823,332 άνδρες.Έν περιπτώ- 
σει δέ μεγάλου πολέμου 67,920 αξιωματικοί, 4,74^»972 
στρατιώται, 172,300 ίπποι, 4,^64 τηλεόόλα.

Γαλλία.—Ενεργός στρατός 23,892 αξιωματικοί, 
2,οοο,οοο στρατιώται, 112,6ι5 ίπποι, 3,720 τηλεβόλα, 
3φ,2οο αμάξια. Α'. εφεδρεία 18,192 άξιωμ. 7^3,6οο 
στρατιώται 78,4’ 3 ίπποι, 1,462 τηλεβόλα. Β'. εφεδρεία, 
18,867 άξιωμ. 8ο3 χιλ. στρατ. Έν μεγάλω πολεμώ 
6ο,94· άξ. 3,639,6οο στρατ. 191,028 ίπποι 6,182 τηλ.

’Ιταλία. — ’Ενεργός στρατός, 18,460 άξ. 7· ι,61φ 
στρατ. 56,460 ίπποι, 1,242 τηλ. ΐ2,έοο αμάξια. Α’. 
εφεδρεία 17 χιλ. άξιωμ. 6ιο χιλ. στρατ. 624 τηλ. Β'. 
έφεδρεια 17,9$2 άξιωμ. 73ρ,4°ο οτρατ. Έν μεγάλω πο- 
λέμω 53,242 άξ.ι,961,0140τμ. 56.45ο ίπποι,ι866 τηλ-

Λύβτροουγγαρία. — Ενεργός στρατός, 17,300 
άξιωμ. 859»3ι ι στρατ. 02,3οο ίπποι, 1624 τηλεβόλα, 
17,000 αμάξια. Α'.έφεδρεια ι6,6οοάξ. 331 νιλ.στρα. 
2ΐ,6οο ίπποι, ΐ2οο τηλ. Β'. εφεδρεία 22,604 άξιωμ. 
476,444 οτρατ. Έν μεγάλω πολεμώ 46,554 άξ. 1,667, 
755 στρατ.83,900 ίπποι,2,724 τηλ.

Ρωσβία· — ’Ενεργός στρατός, 28,416 Αξιωματικοί, 
ι,ιι6,6οο στρατ. t63,ooo ίππους,1,624 Tli^· 27,617 
αμάξια. Α'. εφεδρεία ι86οο άξ. 2,613,476 οτρατ.ι33 
χιλ. ίπποι,3,636 τηλ. Β'.έφεδρεια iy,655 άξ.1,219,440 
στρατ· Έν μεγάλω πολεμώ,64,671 αξ.4,849<6 <6 στρατ. 
198,000 ίπποι.6,310 τηλ.

Αγγλία.— Ενεργός στρατός, 4»$74 ®ξ· 163,988 
στρατ. 29,216 ίπποι, 696 τηλ. Α'. έφεδρεια άξ. καί 
στρατ. 138 χιλ. Β’. έφεδρεια άξ. καί στρατ. 274,074 
καί 17 χιλ. ίπποι, Έν μεγάλω πολέμω άξ. καί στρατ. 
570,634, ίπποι 29>211’ τηλ. 6ρ6.

Τουρκία. — ’Ενεργός στρατός, 9>6ΐ2 άξ. 192.616 
οτρατ. 3ο χιλ. ίπποι, 612 τηλ. Α'. έφεδρεια άξ. καί 
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στρατ. 3ao χιλ. ίπποι 3ο χιλ. Β’. εφεδρεία άξιωμ. καί 
ατρατ. 400 χιλ.Έν μεγάλω πολέμω, άξιωμ. καί οτρατ. 
922,127, ίπποι 3ο χιλ. τηλεβόλα 6ΐ2.

Ίβηανία.—Πεζικού 56,949'·ΠΠ,κθν Ι24,8ο, πυρο
βολικόν 9812, μηχανικόν 3,921, τό δλον 83,162, είς 
ΆνατολικάςΊνδίας 9>3ι8,ε(ς Δυτικός Ινδίας 127,840, 
είς Φιλιππίνας 23,6οο. Α'.εφεδρεία ιόο χιλ. Β'. εφε
δρεία ι,θ2ο,6οο.Έν μεγάλω πολεμώ ι,2

Βάλγιον,—Πεζικόν 33,787,ιππικόν

I

Ή πολύκροτος κώμη τής Χαλέπας.
8,8< ι, μηχαν. 2,336, τό όλον 61,740· Α’. έφεδρεία 
61,478» Β'. έφεδρεία 62,9 ι ι. Έν μεγάλω πολεμώ 170, 
229 άνδρες.

'Ολλανδία — Πεζικόν 43,5ο4, ίππικ.4,834,πυροβ. 
12.667, μηχ· 17’3· τάς Άνατ. 'Ινδίας 02Ο.Α'. 
έφεδρεία 61,391. Β',έφεδρεία 78,4· *·*£*  μεγάλω πο
λεμώ 228,940·

ΑανείΛαρχία.— Πεζικόν 27,321,ίππ. 2,248, πυρ. 
9,654, μηχ. ι.ο8ο. Α'. εφεδρεία 39,600, Β'.έφεδρεία 
47,36ο. Έν μεγάλω πολεμώ 127.263.

•Ελλάς. — Πεζικόν ι6,8οο,ιππικόν 3,12θ,πυροβολ. 
3,842, μηχανικόν ι.3θ8. Τό δλον 26,070 Α’.έφεδρεία 
65,700, Β’-έφεδρ. 125 χιλ.Έν πολέμω 216,77°·

Έλβ·τία. — Πεζικόν ιι8,2ο4 ίππ. 3,669 
πυροβ. 9>^72 ΡΙΧ· 6,691. Α'. έφεδρεία 85,οΐ2 
Β'. έφεδρεία 270χιλ. Έν πολέμω 498,238.

Χαυηδία καί IVop6qyia . — Ενεργός 
στρατός, 36,077 Α'. έφεδρεία 90 χιλ. Β'. εφε
δρεία 120 χιλ. Έν πολέμω 240,077· :

Βουλγαρία.—Πεζικόν ι,2οο, ίππ· 2,40ο, 
πυροβ. 4,22Ι > ΡΊΧ·1,^» τό όλον 29,677· Α'. 
έφεδρεία 82,714» Β’· εφεδρεία ι ιο.χιλ. Έν πο
λέμω, 240,077·

Χεροία. — Πεζικόν 56,3ι8, ίππ. 8,3ο6, 
πυροβολ. 3,98ο)4.μηχ. 2,32ο, τό δλον 70,924. 
Α’. έφεδρεία 41 Χ·λ· β'. έφεδρεία 162 χιλ. 
Έν πολέμω 273,870.

Ρουμιανία- — Ενεργός στρατός, 4Ι»22ο 
Α’.έφεδρεία 88,6οο Β’.έφεδρ. ι3ο χιλ. Έν πο
λέμω 269,72°· Κ- Κ·

'Ο

ΟΙ ΣΤΟΛΟΙ

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Ή Μεγάλη Βρ·τανία ίχει ώπλισμίνα μεγάλα πλοία 
86 μετά 2867 τηλεβόλων, άοπλα 126 μετά 2956 τηλ. 
2 ώπλισμίνας κανονιοφόρους μετά 15 τηλ. 83,αόπλους μιτά 
430 τηλ. 4 άγγιλιαφόρα μιτά 30 τηλ. 29 μεταφορικά, 
μιτά 118 τηλ. 144 τορπιλοβόλα πρώτης τάξεως καί 106 
δευτερας. Έν ολφ έχει 330 πλοία,250 τορπιλλοφόρα χαί 

6,426 τηλεβόλα. Αξιωματικοί τοϋ ναυτιχοϋ 2,861,ναΰται 
53,755, άξιωματιχοί πεζικού ναυτιχοϋ 728, πιζοναϋται 
17,430.Έν συνόλφ 64,774 άνδρες ίν ενεργείς χαί 83000 
Γφε δροι.

'Η Γαλλί® έχει 61 ώπλισμίνα σκάφη μιτά 1,460 
τηλιβ. 66 άοπλα μιτά 4,246 τηλιβ.7 ώχΛίσμινας κανο
νιοφόρους μιτά 66 τηλ. 28 άοπλους μιτά 44 τηλ. 10 άγ- 
γελιαφόρα μιτά 37 τηλ. 17 Οπλιταγωγά μιτά 132 τηλ. 
196 τορπιλοφόρα α’. τάξιως χαί 54 δευτίρας.Τό όλον έχει

189 πλοία, 250 τορπιλλοφόρα καί 
5985 τηλιβόλα. 'Αξιωματικοί 2613, 

„ ναΰται 41,600,αξιωματικοί πιζικοϋ 
ναυτικού 1,634,πιζοναϋται 31,690. 
Έν συνόλιρ^ίν ίνεργεί^ 78^537 άν- 

δρες, έν έφιδριίφ 87,000.
Ή Γπρμ,νία έχει 31 ώπλι- 

σμένα, σκάφη . μιτά .422 τηλ. 32 
άοπλα μιτά 460 τηλ. 8 κανονιο
φόρους μιτά 17 τηλ. 23 αόπλους 
τοιαύτας μιτά 58 τηλ. 9 άγγιλι- 
αφόρα μιτά 107 τηλ. 10 μεταφο- 
ριχά μιτά 68 τηλ. 168 τορπιλοφό
ρα α'. τάξιως καί 17 διυτίρας. Τό 
δλον 113 πλοία καί 185 τορπιλοφό
ρα μετά 1,232 τηλ. Αξίωμα, τοϋ

ναυτικού 1,203,τών πεζοναυτών 192, ναΰται 15,713,πε- 
ζοναϋται 2,506. Τό όλον ίν Ινεργεί? 19614 άνδρες καί 
της εφεδρείας 37,000.

Ή · Ιταλό® ίχει 25 ώπλισμίνα μιγάλα- πλοία μιτά 
516 τηλ. 23 άοπλα μετά 384 τηλ. άγγιλιαφόρα 8 μιτά 
101 τηλ, μεταφορικά 9 μετά 52 τηλ. τορπιλλοφόρα α'. 
τάξ. 121, β' τάξ.70. Τό δλον πλοία 91 μιτά 1,209 τηλ. 
χαί 191 τόρπιλλοφόρων.’Αξιωματικοί τοϋ ναυτικού 1,315, 
τών πεζοναυτών 64,ναΰται 21,283, πιζοναϋται 600. Τό 
δλον 23262 έν ίνεργείφ άνδρες καί 18 χιλ εφιδροι.

Ή Λύβτροουγγαρία έχιι 15 ώπλισμίνα σκάφη 
μετά 402 τηλ. 14 άοπλα μετά 226, άοπλους χανονιοφό-

κόλπος τής Σούδας έξ εΟωτερχκϋς άπό^τεως.

ρους 28 μετά 147 τηλ. 4 άγγελιαφόρα μετά 48 τηλ. 7 
μεταφορικά μετά 48 τηλ. τορπιλλοφόρα α', τάξεως 41, 
δευτίρας 36. Τό δλον 68 πλοία χαί 78 τορπιλλοφόρα μετά 
871 τηλεβόλων. Άξιωμ. τοϋ ναυτικού 1,121, τών πεζο
ναυτών 63, ναΰται 11,900, πεζοναϋται 630 Τό δλον ίν 
ενεργείς 13,714 άνδρες χαί έν ίφεδριίιγ 1,150.

'Η'Βωββία έχει 39 ώπλισμίνα πλοία μέ τηλ.1,322, 
24 άοπλα, τηλ. 338, άοπλους κανονιοφόρους 40,τηλ.152, 
άγγελιοφόρα 14, τηλ. 44, μεταφορικά 20, τηλ. 69, τορ- 
πιλλοφόρα α'. τάξεως 125, δευτερας 98. Τό όλον πλοία 
134 χαί 223 τορπιλλοβόλα μιτάΒ1,925 τηλεβόλων. ‘Αξιω
ματικοί τοΰ ναυτιχοϋ 2,294. τών πεζοναυτών 262, ναΰται 

37812, πιζοναϋται 3,000.Έν συνάλω εν ίνιργιίφ 43,368, 
άνδρες, έφεδροι 45 χιλ.

ΉΊοηανία έχει H ένοπλα πλοία, μέ 322 τηλ. 63 
άοπλα, 306 τηλ. ώπλισμίναι κανονιοφόροι 2 μ*έ  12 τηλ. 
40 άοπλους, 267 τηλ. 2 άγγιλιαφόρα,τηλ.8, μεταφορικά, 
10 τηλ. 57. τορπιλλοφόρα α'. τάξ. 60, β'. 19. Τό δλον 
128 πλοία και 79 τορπιλλοφόρα μιτά 960 τηλ. Άξιωμ. 
τοΰ ναυτικού 1780,τών πεζοναυτών 400, ναΰται 15,600, 
πιζοναϋται 9680. Τό δλον ίν ένεργείφ 26,460 άνδρες ίφε- 
δριία 25 χιλ.

Movh Άρκαδίου καί περίχωρα.

Ή 'ΕλΧα$ έχει 8 ώπλισμίνα σκάφη, τηλ. 145, 
άοπλα 10 τηλ. 80, κανονιοφόρους 7 ώπλισμίνας τηλ. 86, 
άόπλους 3,τηλ. 12,μεταφορικά 25.Τορπιλλικά α'. τάξιως 
12, β’. τάξιως 18. Τορπιλλοβόλα 3 τηλ.12. Τό δλον 
σκάφη 86, μετά τηλ. 335. Άξιωμ. καί ναΰται 6,500.

Ή A®vtl&®pxl® έχει 8 ώπλισμίνα σκάφη, τηλιβ. 
124, άοπλα 20, τηλ. 239, κανονιοφόρον 1 ώπλισμίνην, 
τηλ. 1, άόπλους 27, τηλ. 60, μεταφορικά 6, τηλ. 32, 
τορπιλικά α'. τάξιως 11, διυτίρας 14. Τό δλον 62 σχά- 
τη και 25 τορπιλ. μιτά 456 τηλ. Άξιωμ. τοΰ ναυτικού 
212, τών πεζοναυτών 153, ναΰται 1862, πιζοναϋται
1900. Έν συνόλφ έν ίνιργείφ 4127 άνδρις καί 
εφιδροι 4,400.

Ή Όλλ®νδέ® έχει 10 ώπλισμίνα πλοία, τηλ. 
65, άοπλα 12, τηλ. 280, κανονιοφόροι ώπλισμίναι 
6, τηλ. 13. άοπλοι 58, τηλ. 394, τορπιλ. α'. 
τάξιως 36, β'. 33. Τό ολον 86 πλοία, 69 τορ- )
πιλλοφόρα καί 762 τηλιβόλα. Άξιωμ. ναυτικού «
872, πιζοναυτικοϋ 45, ναΰται 7360, πιζοναϋται jg 
2 χιλ. Τό δλον ίν ίνιργιίφ 10,347 άνδρις, ε’φε- 
δροι 15 χιλ.

Ή Τουρκία εχιι 15 σκάφη, τηλ. 224, άο
πλα 8, τηλ. 140, κανονιοφόρους 3, τηλ. 43, άό
πλους 20, τηλ. 96, άγγιλιαφόρα 27, τηλ. 80, 
τορπιλ. α'. τάξιως 37, β'. τάξιως 5. Τό δλον 73 
σκάφη καί 42 τορπιλλοβόλα μετά 583 τηλεβόλων. 
Άξιωμ. τοϋ ναυτικού 309, τών πεζοναυτών 92, ναΰται 
21,256, πιζοναϋται 12,000. Τό δλον Ιν ίνιργιίφ 22,857 
έφιδριία 36 χιλ. άνδρις.

Ή Πορτογαλλία ίχιι 3 ώπλισμίνα σκάφη,τηλ.26, 
άοπλα 7, τηλ. 74. άοπλοι κανονιοφόροι 17, τηλ; 87, τορ- 
πιλλοφόρα α'. τάξιως 23, β'. 27. Τό δλον 27 πλοία. 
50. τορπιλλοφόρα καί 186 τηλεβόλα. Άξιωμ. τού ναυτι
κού 600, τών πεζοναυτών 18, ναΰται 4747, πιζοναϋται 
600. Έν ΐνιργιίφ 4000 άνδρις, ίφιδρεία 3500.

Ή Σουηδία καί ή Νορβηγία ίχουσι ώπλισμίνα 
πλοία (6 ή πρώτη καί 2 ή διυτέρα τηλ. 74 άοπλα 9, 
τηλ. 408, ώπλισμίνας κανονιοφόρους 10, τηλ. 31, άόπλους 
47 τηλ. 150. άγγιλιοφόρον 1, τηλ. 7, μεταφορικά 7,τορ
πιλοφόρα 33 α'. τάξιως καί 29 διυτίρας. Τό δλον 82 
σκάφη (37 ή Σουηδία καί 45 ή Νορβηγία), τορπιλλοφόρα 
50 τηλ. 368. Αξιωματικοί τοϋ ναυτικού 228, τών πι· 

ζοναυτών 140, ναΰται 6200. πιζυναΰται 1500. Έν ίνερ- . 
γείφ 8,068 άνδρις, ίφιδριία 17 χιλ.

Κ. Κ.

ΕΝΤΥΠΟΣΕΙΧ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ 
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ
(Συνέχεια· ίδε προηγ. ψύλλον).

Την επαύριον, Κυριακήν, ίπεσκέφθην την πρωίαν διαφόρους 
έτι ομογενείς μας καί ιίτα τή συνοδείρ τοϋ κυρίου Ελευθερίου 

τόν μέγαν Ελληνικόν ναόν, της Ευαγγελίστριας, 
τόν μέγιστον ίν Ρουμανία υπάρχοντα, δστις καθ’ 
όλα είναι αξιόλογος καί μεγαλοπρεπής, αξίας άνω 
τών 800,000 φράγκων · τόν μέγαν καί ώραιώ- 
τατον κήπον της δημαρχίας εν τφ μέσφ τής πόλεως 
ευρισκόμενον καί έν φ κατ’ έκείνην τήν ημέραν 
έδίδοντο τά βραβεία ιίς τούς διαπρέψαντας μαθητάς 
καί μαθήτριας τών δημοτικών εκπαιδευτηρίων, παι- 
ανιζούσης τής μουσικής καί παριυρισκομένου πολ· 
λοΰ πλήθους άμψοτέρων τών φύλων καί είτα τόν 
άρτισύστατον ελληνικόν Γυμναστικόν Σύλλογον, ίν 
φ εϋρον τό διοικητικόν συμβούλιον συνεδριαζον και 
άποτελούμενον ύπό τών κ. κ. Πολίτου προέδρου, 
Φραγκοπούλου αντιπροέδρου, Καλαντζή γραμματέως 

Ίω. Βασταρδη ταμίου καί πέντε. μελών έπί αίσίοις οιονοΐς

Είναι όντως παρήγορον νά συναντά τις τοιαΰτα έλληνικα 
» Μ , χ S*  » __ ...'ft,..,

Έν Βραίλρ μεγάλως τιμάται ή έλληνική κωνότης, ήτις πο- 

ρτξτν τοΰ έν γένιι ελληνισμού’ προίοταται δέ αϋτη έπαξίως

καί 
εργαζομένων.

Γ
κέντρα είς τοιαΰτα μέρη καί πολύ ηύχαριστήθην. ι - .... · .

λύ συντελεί έκάστοτε ιίς την συντήρησιν, πρόοδον καί ΰποστη- 

τανϋν ύπό τών κυρίων Φ. Φραγκοπούλου, Α- Καραντίνου, Μ. 
Χρυσοθελόνη, Κ. Κόττη κτλ.

Ύπάρχουσι δέ ίνταΰθα καί^δύο θέατρα, Ιν ελληνικόν, της 
Όμονοίας καλούμενον καί έν Ρωμουνικόν,του κ. Ράλλη.

Μετά μεσημβρίαν, τή προσκλήσιι τών κυρίων Βασταρδη καί 
Ελευθερίου μετέβημεν εψ’ άμάξης ιίς την εξοχικήν θέσιν 
Laenl Sarat τεσσαράκοντα πέντε λεπτά άπέχουσαν τής Βαριλας

KtddAyov άπό «Ας Οαλάάΰης.

όπου υπάρχει μέγιστος αξιόλογος και ωραιότατος κήπος καί 
λίμνη θαυμασία διά τά ιαματικά αυτής προσόντα. Είναι ιδίως 
μοναδική διά τούς ρευματισμούς και έχουσιν ανεγείρει έκεΐ 
λαμπρότατον κατάστημα διά τά λουτρά καί πολλά ξενοδοχεία 
διά τούς πολυπληθείς προσερχομένους ασθενείς.

Ήτο γλυκύτατη εσπέρα δτε ίφθάσαμεν, πλήθος άπειρον εί
χε συρρεύσει έκεΐ. κατάλληλος δέ μουσική επαιάνιζεν εν τή 
πρό τών ξενοδοχείων πλατεία καί πολλά έστιατόρια,έν υπαίθριρ 
είχον ΐκθέσει τά πολυποίκιλλα αύτών εδέσματα. Άφοΰ περι- 
ήλθομεν τάς όντως τεχνητός μέν πλήν μαγευτικός έκεϊνας 
τοποθεσίας καί μέρος τοΰ άπιράντου δημοτικού κήπου, έν φ 
άπαντα τά ωραιότερα φανταστικά τοπεΐα καί μαγευτικά αρι
στοτεχνήματα ώς καί τάς πλήθους κόσμου οδούς τής νέας ταύ
της πόλεως ήρωτήθην παρά τοΰ κ. Βασταρδη, άν μοί άρέση 
νά φάγωμεν ένταΰθα ή νά έπιστρέψωμεν εις Βραΐλαν.

— Χειροτέρα ανοησία και αδικία διά τήν καλαισθησίαν δέν 
υπάρχει, άπήντησα, άπο τοΰ νά έγκαταλείψωμεν τοσούτον προώ*



Η ΦΥΣΙΣ 215
214 Η ΦΥΣΙΣ

ρως τήν εύχάριστον ταύτην μοναδικήν καί έκτακτον άπόλαυσιν. 
Λαβόντες δε θέσιν έν τινι ύπαιθρίφ και έν λαμπρότατη 

θέ«ι έστιατορίω βφάγομεν μετά πολλής δεαθέβεως και εΰχα*  
ριστήσβως έν μέβφ άπειρου και έκλεκτοδ κόσμου.

Παραμείναντες δ ’ έ*εΐ  μέχρι της δέκατης περίπου ώρας, 
έπανηλβομεν είς Βραΐλαν.

Την επαύριον την μεσημβρίαν ακριβώς, έπιβάς του διά 
Γαλάζιον άναχωροΰντος μικροΰ και κομψοτάτου άτμοπλοίου 
διεπορθμεύθην μετά μιας ώραν ησυχον, διασκεδασπκώτατον και 
γαληνιώτατον πλοΰν διά μέσου τοΰ Δοονάβεως, είς Γαλάζιον.

Ή διάβασις αίίτη έπτελεΐται έν ξιαστηματι διαρκείας έν'ος 
γεύματος καί επειδή ακριβώς τήν μεσημβρίαν έκτελεΤται ό 
πλο3ς οδτος, όστις επιβάτης επιθυμεί, δύναται νά γευματίση 
εντός τοΰ υπάρχοντος έπι τούτφ εστιατορίου εντός τοΰ πλοίου.

Παρακινηθείς και ύπό άλλων έπραξζτό αυ-ό, Παραπλεύρως 
μοι έκάθητο χονδρός σωματώδης τις κύριος ζωηρός καί πολύ" 
λογος> δστις κατεβρόχθιζε μετ’όρέξεως τά παρατιθέμενα.

— Μεταβαίνετε είς τό Γαλάζιον, βεβαίως, τώ είπον, θέλων 
νά γνωρίσω αυτόν.

— Καί ποΰ άλλου θέλεις νά πάω τζάνεμ, μοι λέγει άφοΰ τό 
βαπόρο εκεί μας πάει ;

— Ναί, αλλά επειδή εγώ δεν γνωρίζω τόν τόπον έκεί, σας 
έρωτΰ άν^θά μείνετε έκεΐ ή θά τραβήξετε μέσα.
' τ— Όχι, αδελφέ, εγώ πάω καί έρχομαι κάθε μέρα. Καί τ'ι 
θέλεις νά σου κάμω εγώ. Δέν είσαι συ που βγάζεις τή Φύ- 
βτ; μ' έρωτα.

’Εξεπλάγην, ότι μ’ έγνώριζεν, χωρίς νά τόν γνωρίζω. 
—Ναί, εγώ είμαι, άλλα που μέ γνωρίζεις;
—Τότε νά πάω νά πνιγώ, σαν δεν ξέρω εγώ όλους τούς 

έλληνας, μοι λέγει.
—Καλά, δέν είναι ανάγκη νά πνιγής, τφ λέγω, άλλα πώς μέ 

γνωρίζεις, άφοΰ πρώτην φοράν έρχομαι εφέτος έδώ.
—Και δέν ήσουν τζάνεμ χθές μέ τόν Παντόπουλον στό ξε" 

νοδοχεΤο καί έτρώγατε ;
—Ναί...
—ΑΓ, λοιπόν ρώτησα ποιος είναι αυτός καί μοδ είπανε πώς 

βγάζεις τήν <Φύσι> καί νόμιζα πώς μέ κοροϊδεύουνε, δέν 
είξευρα πώς βγαίνει καί τέτοια έφημερίς.

— Άμ τί είπες λοιπόν, πώς γνωρίζεις δλον τόν κόσμον ; 
Καί δέν μου λές, σέ παρακαλώ, ποϊος είσαι του λόγου σου;

— Έγώ ; χά, χά, χά, καί δέν μέ γνωρίζεις; δέν έχεις α
κουστά τό Χαράλαμπο τό Δάρειο,τόν ξακουστό τουλάχιστον τόν 
αδελφόν μου είς δλον τόν κόσμον ;

— Ά, μάλιστα, τφ είπον, διά τόν αδελφόν σου τόν Μιχάλη 
έχω πολλά ακούσει, ητο λαμπρός καί ωφέλιμος άνθρωπος, 
έκέρδιζε πολλά χρήματα καί τά έδαπάνα διά τόν 'Ελληνισμόν, 
έκαμε πολλά έργα ωφέλιμα έδώ καί είς κάθε περίστασιν πα- 
ρεκίνει αυτός καί τούς άλλους και ένήργει ώς ακραιφνής καί 
ένθουσιώδης πατριώτης καί μάλιστα θά τά γράφω καί είς τήν 
Φύσιν αυτά.

—Άμ δέ« τά ξέρεις όλα τό λοιπός, άφοΰ θά τά γράφης 
και νά σοΰ τά πώ, φίλε μου. Έγεννήθη στή Ζάκυνθο στά 
1839, ήτανε επιστήμονας κτίστης, ήλθε έδώ στά έξήντα, εΐρ- 
γάσθηκε είς τόν λιμένα, βαθμηδόν έπήρε ενα μαγαζί τοΰ Ρώμα 
καφφενεϊον καί ύστερα στά 70 Ιγεινε εκφορτωτής' τότε ήλθα 
καί έγώ καί εργασθήπαμε μαζύ. Ήτανε εργατικός καί έκαμε 
περιουσίαν. Στά 1880 κατέδηκε στην ’Αθήνα μέ έθελοντάς. 
Έδώ έκαμε πολλά χαλά χαί έδούηξε ή Ρουμανία.

—Τά έμαθα, μάλιστα μέ τά σλέπια του μετέφερε τόν ρου. 
μανιχόν στρατόν είς τόν Δούναβιν. Έλαδε χαί τόπαράσημον. 
Έκαμε μέ έξοδα του χαί τήν σπάλα.

—Τι σπάλες, τί δρόμους, τί καράβια, αυτός, φίλε μου, ήτανε 
τρομερός άνθρωπος. Όταν άπέθανε στά 91 τού έκαμαν σημαν- 
τιχή χηδεία χαί τόν συνώδευσαν όλοι οί προύχοντες.

—Ναί τά ηχούσα καί πρέπει νά τοΰ όμοιάσης.
—Πάνε πείνα τά χρόνια καί τό λοιπός θά τά γράφης αυτά; 
—Βέβαια καί ότι τοΰ βμοιάζτις στήν καρδιά, αλλά 3χι καί 

στά έργα.
—Τί νά σοΰ κάμω, μας έφαγε ή δυστυχία. Τό λοιπός γράφε 

με καί μένα νά μου στέλλης τή Φΰσι νά τά διαβάσω αυτά ποΰ 
θά γράφης.

Καί οΰτω συνομιλουντες μετά τοΰ άπλοϊκοΰ καί έξαιρέτου 
τήν καρδίαν καί τά αίσθήματα’κ. Χαρ.. Δαρείου, προσωρμιζό- 
μεθα προ τοΰ Γαλάζιου. Τό Γαλάζιον κεΐται έπί άνωφεροΰς ;

ύφώματος καί έχει θέαν λαμπρόν. Είναι δέ ώραιοτάτη πόλις 
μέ καλλίστας καί πλούσιας οικοδομάς, πήπους χαί οδούς άξι- 
λογωτάτους. Άνελθών δι’άμάξης εντός αυτής διηυθύνθην είς 
τόν έλληνικόν ναόν πρός έπίσκεφιν τοΰ κ. αρχιμανδρίτου κ. 
Πυλαρινοΰ παλαιού έξ αλληλογραφίας φίλου καί συνδρομητοΰ.

Ό ελληνικός ναός τοΰ Γαλαζίου κεϊται έν τη κεντριχωτέρα 
και καλειτέρα όϊφ της πόλεως χαί έν τφ μέσιρ εύρυτάτης αυ
λής είς τό βάθος της οποίας ύπάρχει ή σχολή τής κοινότητος 
καί ή κατοικία τοΰ αρχιμανδρίτου. Αριστερόθεν δέ τοΰ ναοΰ 
χεΐται έκτεταμένον οίκόπεδον, διαφιλονιχουμενον ώς έμαθον με
ταξύ της κοινότητος καί τίνος ίλληνος, νΰν ρωμούνου, δζ’οπερ 
μέχρι τοΰδε σημαντικά κεφάλαια κατηναλώθησαν έν τοϊς δικα- 
στηρίοις, ίδίβι υπό τής κοινότητος.

Παρά τήν θόραν τής σχολής παρατηρώ ιερέα συμπαθή, μέ
τριου αναστήματος καί προχωρώ πρός αυτόν.

—θά ήσθε βεβαίως ό κ. Πυλαρινός, τόν ήρώτησα.
Ό αρχιμανδρίτης νοήσας οτι ήμην ξένος μέ παρατηρεί μετ’ 

ενδιαφέροντος.
—Μάλιστα καί σείς; μ*  έρωτα.
— Πρίντεζης, έξ ’Αθηνών, τφ λέγω.
Ό κ. Πυλαρινός χωρίς νά προσθέση τι μέ λαμβάνει έκ τής 

χειρός καί συγκεκινημένος μέ οδηγεί έν σιωπή έν τφ γραφείιρ 
τής σχολής, όπου μετά τήν άναγνώρισίν μας μ’έρωτά αν προ
τιμώ ζΰθον, καφέ ή λεμονάδαν.

— Προτιμώ τόν ζΰθον τής Ρωμουνίας, τφ λέγω.
—Καί πώς έδώ καί πότε ήλθατε, μή λέγει.
—Μόλις πρό ολίγου, τφ απαντώ καί ήλθα κατ’ ευθείαν 

πρός υμάς, δπως μέ όδηγήσητε είς τινα πρόσωπα, άτινα επι
θυμώ νά ίδωσήμερον διότι αδριον αναχωρώ διά Βραΐλαν.

— Πώς, τόσον ταχέως αναχωρείτε;’Αλλά πρέπει.νά σάς ίδω
μεν τουλάχιστον έπί δυο ημέρας.

.— Αδύνατον, διότι, πρέπει νά επιστρέφω αμέσως εις Κων- 
σταντινοόπολιν καί έκεΐθεν είς Αθήνας.

— Καί ποιους έπιθυμεϊτε νά: ΐδητε ;
— ’Ολίγους έκ τών συνδρομητών μου. θά έπισκεφθώ μόνον, 

διότι δέν μοί μένει καιρός νά μείνω ένταΰθα πλείω τής σημε
ρινής ημέρας. Τήν Δεσποινίδα Αγλαΐαν Λεβίδου, Διευθύντριαν 
Παρθεναγωγείου, επιθυμώ νά ΐδω. τόν πρόεδρον της κοινότη
τάς σας κ. Σ. Καραβίαν, τόν κ. Άποστ. Μίχου καί τόν κ 
Σολομωνίδην.

— Ευχαρίστως μεταβαίνομεν όμοΰ, μοί λέγει προθύμως. Ό 
κ. Σολωμονίδης είναι καί γραμματεύς τής κοινότητος καί ελ
πίζω νά τόν ΐδητε έδώ.

Και πραγματικώς εύγενής τις Κύριος, ηλικιωμένος καί μι
κρού αναστήματος εΐσήρχετο κατ’εκείνην τήν στιγμήν, δν 
μοί συνέστησεν ό κ. Πυλαρινός.

Ό κ. Στέφ. Σολωμονίδης έκ Κύπρου καταγόμενος, είναι 
διευθυντής τοΰ Άρρεναγωγείου καί Παρθεναγωγείου, γραμμα
τεύς τής κοινότητος καί ό κύριος μοχλός τής έπεισε έλληνικής 
παροικίας. Εκτιμάται πολύ ένεκα τών πολλών καί σημαντι
κών αύτοΰ προσόντων. Ή οικογένεια του δέ διαμένει έν Ά- 
θήναις, ώς και ό μεγαλείτερος υιός του, κάλλιστος νέος έξασκών. 
τό επάγγελμα τοΰ ΐατροΰ.

Άφοΰ δέ εϊπομεν αρκετά μετά τοΰ κ. Σολωμονίδου μετέβην 
πρώτον εις έπίσκεφιν τοΰ κ. Καραδία; ίατροΰ καί προέδρου- 
τής κοινότητος.

Ο κ. Καραβίας έχει λαμπράν ρωμαντικήν κατοικίαν ολί
γον απωτέρω τοΰ ναοΰ καί αριστερόθεν τής μεγάλης κεντρικής 
όδοΰ. Διώροφος καλλιεπής καί κομφοτάτη, οικία, ώρΜοτάτου 
ρυθμοΰ εγείρεται έν μέσιρ εύρυτάτου οικοπέδου εχοντος είς τό 
μέσον αυλήν καί είς τό βάθος πυκνότατον λαμπρόν κήπον. Ήίέ 
είσοδος τής οικίας του εύρυτάτη καί ώραιοτάτη είναι έστολισμένη. 
δια σπανίων άνθέων,γαστρών καί διαφόρων ποικιλμάτων. «Οικία 
ανταξία Ίπποκράτους,» είπον καί ευχαριστημένος εκρουσα τήν 
θόραν.Πρόθυμος καί εύγενής τις υπηρέτρια μοί ήνοιξεν αμέσως 
σύτήν. \

Έδωκα τό έπισκεπτηριόν μου καί μετά μικρόν εισήχθην 
παρά τφ κ. Καραδία, όστις μέ εδέχθη έν τφ ώραίιρ καί εύ- 
ρυτάτφ αύτοΰ γραφείιρ, πεπληρωμένφ βιβλιοθηκών καί δια
φόρων σκευών. Παραπλεύρως έκειτο έτέρα ίδια«έρα καί πολυ
τελής αίθουσα, μεστή έπίσης βιβλίων καί συγγραμμάτων.

' Ό κ. Καραβίας είναι σεβάσμιος ηλικιωμένος άνήρ, σοβαρός 
καί λίαν λελογισμένου χαρακτήρος.

— Ζητώ συγγνώμην, οτι θά σάς απασχολήσω έπ’ όλί- 

γον, τφ λέγιρ, παθήμενος παρ’αύτφ.
— Ευχαρίστως, είμαι είς τάς διαταγάς σας, μοί άπαντά.
— Έρχομαι έξ Αθηνών καί έπεθύμουν νά σάς γνωρίσω, 

άφοΰ άλλως τε διατελεϊτε καί πρόεδρος τής ένταΰθα κοινότητος 
καί συνδρομητής τής «Φύσεως. >

— Σάς ευχαριστώ, τήν «Φύσινϊ βλέπω κάποτε, διότι αί 
άσχολίαι μου δέν μοί τό έπιτρέπουν, είναι άξιόλογον ίργον καί 
έχετε πολλούς συνδρομητές έν Ρωμουνίφ;

— Μετά τήν Αίγυπτον, τούς περισσοτέρους : Καί πώς ε- 
χουσι τά κοινωτικάσας ; κύριε πρόεδρε, τόν ηρώτησα τότε.

— Δυστυχώς μετά τήν άνάκλησιν τών αντιπροσώπων τής 
Ελλάδος έντεΰθεν, ύποφέρομεν αρκετά. Δέν είξεύρω τί δφελος 
προέκυφεν είς τήν Ελλάδα, έδώ όμως ημείς ύφιστάμεθα όλας 
τάς συνεπείας τής διακοπής τών σχέσεων.

— Βεβαίως, διότι είς Ρωμουνίαν εΰ^ίσπονται πολλοίΈλληνες 
ένώ είς τήν Ελλάδα έλάχιστοι, τφ είπον.

— Εις μόνος ρωμοΰνος υπήκοος, γνωρίζω ότι 
ύπάρχει είς όλην τήν Ελλάδα.

— ’Αληθώς, είς τάς ’Αθήνας, είς τό κομμω- 
τήριον τοΰ Κυρίου Στήνη. Καί τής κοινότητος 
ή δίκη διά τό οίκόπεδον τοΰ ναοΰ πώς πηγαίνει;

— Κινδυνεύομεν νά τήν χάσωμεν, άφοΰ έξωδεύ- 
σαμεν 60,000 φράγκα έως τώρα. Ό δέ άντί- 

ί δικός μας πρός πλείονα άσφάλειάν του, έγένετο 
ρωμοΰνος.

— "Ωστε ή δίκη τοΰ Ζάππα έσχε τάς συνε-

Τά Σφακιά yexii τοϋ χώματος.

-πείας της, έπεΐπον.
• —Πολύ κακώς έπραξεν η Κυβέρνησις νά διακόφη τας σχέ- 

-σεις. Φαντασθεΐτε, πανταχοΰ τής Ρωμουνίας τόσων χιλιά
δων 'Ελλήνων τά συμφέροντα νά εύρίσκωνται είς χεϊρας τών 
δυσηρεστημένων Ρωμούνων.

— Ελπίζω ταχέως νά έπαναληφθοθν αί σχέσεις. Ό κ. Δε- 
ληγιάνης τουλάχιστον έπανέλαδε τάς πρός έπανάληψιν τών 
σχέσεων διαπραγματεύσεις.

— Είθε, άλλα μετά λύπης μου παρατηρώ, ότι είς δλα σφάλ
λουν οί κυβερνήται τής 'Ελλάδος. Τό Κρητικόν ζήτημα καί 
-τόσα άλλα εθνικά, πώς τά.εγκαταλείπουν είς τήν τύχην των;

—"Ωστε είσθε καί σείς, κύριε Καραδία, υπέρ τής δράσεως;
— Βεβαίως, άφοΰ ή γάγραινα έσχηματίσθη, χρειάζεται γε- 

•ναιοτέρα ενέργεια, έγχείρισις.
—Τό ήκουσα άπό όλους σχεδόν τούς έξω ομογενείς τοΰτο, 

καί νομίζω, ότι πρέπει νά έλθη δ έξω έλληνισμός ήδη νά δι- 
οικήση τήν Ελλάδα καί δ έσω έδώ, διά νά γνωρίση τόν κό
σμον. Άφοΰ δέ εΐπομεν άρκετά μετά τοΰ χαλλίστου καί πεπαι
δευμένου τούτου άνδρός, του έκτιμωμένου παρά πάντων ομο
γενών τε καί μή άπεχαιρέτησα αυτόν καί άπήλθον παρατφ κ. 
Πυλαρινώ, μεθ’οδ έξήλθομεν είς τήν πόλιν πρός έπίσκεφιν δι
αφόρων προσώπων. '

(Έπεται συνέχεια)
----------- ----- -- c Ό ο gx-Otr- ---------- ------ -

ΑΙ ΝΕΚΡΟΦΑΝΕΙΑΙ

’Ολίγοι μέχρι τοΰδε κατέγιναν είς τό μάλλον ενδια
φέρον επιστημονικόν ζήτημα τής νεκροφάνειάς καί τού 
άν θάπτωνταί τινες ζωντανοί έξ άτελούς διαγνώσεωο καί 
έξ άπροσεξιας.

Ό Ούΐλλιαμ Τέββ, έν Λονδίνω, συγγραφεύς τοΰ περί 

προώρου ταφής,έοχάτως δημοοιευθέντος βιβλίου, λέγει, 
οτι αί έφηυερίδες εύεργετοϋσι τήν κοινωνίαν πλειότε· 
ρον παντός άλλου, φέρουοαι τόσα σπουδαία γεγονότα 
είς γνΰοιν τοϋ δημοσίου.

Παρατίθεμεν ενταύθα μερικά άξιοπερίεργα φαινόμενα.
Ό κ. Τέββ έλαβεν εσχάτως επιστολήν παρά τίνος 

κυρίας τής άνωτέρας τάξεως τοϋ Λονδίνου, έν ή γρά
ψει. «Είμαι κ’ έγώ έξ έκείνων, οϊτινες ένομίσθησαν νε
κροί καί ήτοιμάσθησαν πρός ταφήν : Ήκουσα τόν ια
τρόν ν’ άποψαίνεται, ότι ήμην νεκρά καί δέν ήδυνάμην 
νά κινηθώ ούτε νά ομιλήσω».

Εις τών έγκριτοτέρων δημοσιογράφων τοΰ Λονδίνου 
γνωρίζει έπίσης μίαν κυρίαν, τήν οποίαν δίς έξήπλωσαν 
είς τό φέρετρον. καί ήτον έτοιμη πρός ταφήν· έσώθη δέ 
μόνον ώς έκ θαύματος.

Άφ’έτέρου, έγκριτοι ’Αμερικανοί Ιατροί τής έν Πα- 
ρισίοις ’Αμερικανικής παροικίας, άποφαίνονται ότι, ναί 
μέν είναι δυνατόν νά έκληφθή τις ώς νεκρός καί οί οί— 
κεΐοι νά τόν έτοίμάζωσι πρός έκφοράν, πλήν ό Ιατρός 
είναι αδύνατον ν’ άπατηθή ώς πρός τά ασφαλή σημεία 
τού θανάτου.

Εις τών εϊρημένων ’Αμερικανών, ό· κ. Γκούδ, ΰπηρέ- 
τηοεν ώς στρατιωτικός ιατρός εις τόν γαλλογερμανικόν 

πόλεμον. Είς τάς στρατιωτικός ταφάς έν και- 
ρώ πολέμων, πρόωροι ένταψιασμοί είναι συχνοί. 
ΙΙροώρους δέ ένταφιασμούς έννοεΐ ένταΰθα 
τούς μετά βεβαιωμένον θάνατον, άλλα πρό τής 
ένάρξεως, τής σήψεως, γενομένους. ’Ενθυμού
μαι, λέγει, όλόκληρον λόχον πεζικού, ταφέντα 
μόνον όλίγας ώρας μετά τόν θάνατον είς δθ 
τών πεδίων τής μάχης πρό τού Μέτς, μίαν 
πρωίαν κατ’ Αύγουστον τοϋ 187Ο.

Τινές τών άνδρών τούτων είχον πέσει άκα- 
ριαίως, τόσον ταχέως ώστε δέν είχον λάβει και
ρόν νά μεταβάλωσι θέσιν καί ή σκληρότης καί 
δυσκαμψία τοΰ θανάτου τούς χατέλαβεν έν αυτή 
τή θέσει, έν ή έβλήθησαν ύπό τών πρωσσικών 

σφαίρΰν. Εις τούτων έκάθητο μέ τήν χεΐρα είς τήν 
σκανδάλην τού όπλου, άλλος ητο πρηνής έτοιμος νά 
πυροβόληση καί άμφότεροι έβλήθησαν είς τήν κεφαλήν.

Όσον άψορδ είς τάς κινήσεις τών σωμάτων, τάς 
γενομένας μετά τήν έκπνοήν, αύται δέν είναι σπάνιαι, 
είτε κατά τήν άρχ^ν, τήν διάρκειαν ή τό τέλος τής νε- 
κρικήςδυσκαμψίας,ητις συνήθως άρχίζει άπό 2—6 ώρας 
μετά τόν θάνατον καί καθίσταται γενική μετά ταϋτα.

Διά νά είμεθα βέβαιοι περί τοΰ θανάτου, καλόν νά 
περιμείνωμεν τήν άρχήν τής σήψεως. Πλήν υπάρχουσι 
περιπτώσεις, καθ’ άς ή ταχεία ταφή είναι ευεργέτημα 
διά τούς έπιζώντας, καθώς έν περιπτώοει κακοήθων καί 
μολυσματικών νόσων, τυφοειδούς πυρετού καί φυμα
τιώδους.

*0 ιατρός Γκούδ διηγείται,ότι τό άπόγευμα τής ιψ 
Αυγούοτου 18γο, κατά τήν μάχην τού Μπορνύ, πλη
σίον του Μέτς, είδεν οβίδα έκρσγεΐσαν έπί τής κεφαλής 
άκροβολιστού τίνος, όστις έπεσε χαμαί νεκρός, καθ’ολα 
τά φαινόμενα. «Τό μεσονύκτιον, λέγει ένώ περιηρχόμην 
καί πάλιν τό πεδίον τής μάχης,διά νά ϊδω μήπως παρέ- 
βλεψάν τινας τραυματίας, συνέβη νά περάσω πλησίον τού 
ίδιου μέρους, καί έπλησίασα τό ψανάριόν μου είς τό 
πρόσωπον τού κειμένου άνδρός,οί όφθαλμοί του ήσαν α
νοικτοί, καί κΰμα αίματος έπι τών ρωθώνων καί τού στό
ματος είχε πήξει. Προσεπάθησα νά ϊδω ποΰ είχε κτυ- ' 
πήσει ή όβίς, άλλά δέν είδα σημεΐόν τι, καί τό σώμα 
ούτε δύσκαμπτον ήτο ούτε ψυχρόν. Διέταξα τότε τούς 
νοσοκόμους νά μεταφέρουν τόν άνθρωπον έπί φορείου, 
είς τό έξωκκλήσιον, όπου είχεν ίδρυθή τό φορητόν νο- 

. σοκομείόν μου. Ποια όμως ύπήρξεν ή έκπληξίς μου, όταν
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ό κ. Μπόϋδανδ, όστις υπηρετεί τότε ωε ύπίοτροε,ήλθεν 
εις τάε τέσσαραε τό πρωί νά μοί είπη, ότι ό νεκρός μου 
έπανήλθεν είε τήν ζωήν καί έζήτησε νά πίη I

Έί έβδομάδαε ύστερον ό οτρατιώτηε, ούτοε καλούμε· 
νοε Μαρτέν, έοτάλη είε τά ούνταγμά του ώε ύγιήε.

Είε τήν περίπτωοιν τούτην ή ούνθλιψιε τοΰ εγκεφά
λου εΐχεν επιφέρει άπαγόρευοιν είε δλαε τάε λειτουρ- 
γείαε τοΰ όργανιομοΰ. Ούτε παλμόε καρδίαε ύπήρχεν, 
ούτε οημεΓον άναπνοήε και άν οί νεκροθάπται εΓχον έλθη, 
ώε έπραττον άλλοτε, είε τό μέοον τήε νυκτόε, άντί νά 
έλθωσι τήν πρωίαν, ϊνα θάψωσι τούε παθόνταε, ό πτω- 
χοε εκείνος άνθρωπος αναντίρρητος θά έρρίπτετο 
ζών εις τόν κοινόν λάκκον.

— "Όχι, έπανέλαβεν έμφαντικώε ό δόκτωρ Γκούδ, δεν 
είναι δυνατόν δι’ένα ιατρόν ν’ βπβτηθή ώεπρόε τά οη- 
μεΤα τοΰ θανάτου.

Σχετικωε πρόε ταϋτα δυνάμεθα νά μνημονεύσωμεν 
τά πάθημα τής Μαργαρίτας Μπογιεβάλ, ήτις κατά 
Μάϊον τοΰ ι883, δεκαεννέα ετών ουσα, έτρόμαξεν άπό 
τήν έμφάνιοιν χωροφυλάκων, νομίοασα ότι ήρχοντο νά 
τήν συλλάβωοιν, καί ρίψασα κραυγήν έπεοεν είς νευρι
κήν κρίοιν, μεθ’ήν έπήλθεν άμέοωε βαθύς λήθαργος ή 
καταληπτικός ύπνος, διαρκών ήδη άπο ΐφ ετών. Ζή έν 
τούτοις ακόμη είε τό χωρίον τηε, όλίγαε ώραε άπέχον. 
των Παριοίων, διαρκώς έτι κοιμωμένη. Αυτή τουλάχι
στον δέν έτάφη ζώοα πριν έλθη ώρα της.»

Λ. Μ.

ΤΑ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΟΠΛΑ-4

Τά έν χρήοει όπλα παρά τοΤς οτρατοϊε των διαφόρων 
* κρατών εϊοί τά επόμενα:

Ή 'Αγγλία έχει ώπλιομένον τον οτρατόν τηε διά 
τυφεκίων Λή Μέτφορδ.

Ή Γαλλία διά τυφεκίων Λέμπελ.
Ή Γερμανία, ή Τουρκία,ή Κολομβία, ή ’Αργεντινή, 

τό Βέλγιον, ή Ισπανία έχουσι τό τυφέκιον Μάουζερ.
Ή Βραζιλία, ή Χϊλή, τό Περού, η Αύοτρία, ’Ολλαν

δία, Ρουμανία, τό τυφέκιον Μάνλιχερ.
Ό Καναδαε τό Μαρτίνι Μέτφορδ.
Αί Ήνωμέναι Πολιτείαι διά τόν οτρατόν τό τυφέ

κιον Κράγ Ζόργενοον καί διά τό ναυτικόν τό Λή.
Τό Μείικόν τό τυφέκιον Μονδραλών.
Ή Δονία καί ή Νορβηγία τό Κράγ Ζόργενοον.
Ή Έλλάε τό τυφέκιον Γκρδ.
Ή ’Ιταλία τό Καρκάνο.
Ή Πορτογαλλίςι τό Κροπάτοικ.
Ή Ρωσσία τό Μονζέν.
Ή Σερβία τό Κόκκα,
Ή Σουηδία τό Ρέμιγκτον.
Ή Ελβετία τό Σμίθ Ρουμπέν.
At Σανδουικικαί νήσοι τό Σπρίγκφηλδ.
Ή δέ ’Ιαπωνία τό Μουράτα.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜβΟοδοε Ιλαεών έν Μονεμ-βαοέγ.·
Έληαίς χαραχταΐς ή οχιξολ^αίξ·. Πρός παρασκευήν 

τούτων συλλέγονται έλαιαι άχέραιαι καί πράσίναι, αϊτινες 
άφοϋ χαραχθώσι τρις παραλλήλως τφ ίξςνι τοΰ πυρήνος τί
θενται ίν υδατι άνανεουμίνφ, εως νά έκπιχρισθώσι καί έ
πειτα εις άλμην, ένθα μένουσιν 8σον άρχει διά νά άλατι- 
σθώσι. Κατόπιν τούτων μςταφίρςνται είς δοχιίον «Χήρες 
όζους ή όπου νεραντζιού, όπου μένουβιν ίπι 24 περίπου ώ
ρας χαί μετά ταϋτα είς έλαιον.

ΝεροΛγμΐς. Συλλέγονται έλαιαι ωσαύτως πράσινοι χαί 
υγιείς καί τίθενται είς ύδωρ χαθ’ εχάστην άνανεούμενον, 
μέχρις δτου σχεδόν έκπιχρισθώσι. Μετά ταϋτα πληροΰται 
δε * αυτών σάχχος (σαχχοπάνα) ίπί τοΰ δποίου προστίθεται 
άνάλογόν τι βάρος. Μένουσιν αί έλαιαι ούτως έως νά μαυ
ρίσουν (παστώσουν) όπότε ίξίγονται ίχεΐθεν, «Χύνονται χα- 
Χώς χαί τίθενται εις άσχόν, άφοϋ άΧατισθώσι χαι προστεθή 
συγχρόνως λεμόνι χαί έλαιον.

ΠαΟταΐς ή τουλουμοληαΐς. Συλλέγονται ίλαΐαι σχεδόν 
ώριμοι χαί τίθενται είς σάχχον, έως οΰ παβτ&βονν.'Επειτα 
αλατίζονται χαί πληροΰται δι’ αυτών άσκός (τουλούμι.)

Θέλων τις νά έχη χαθ’ ?λον το έτος ίλαίας χαραχωτάς 
χαί διατηρούσας ζωηρόν τό πράσινον χρώμά των,πρέπει νά 
συλλέζη τοιαύτας πρασίνους, έννοεΐται, τάς όποιας νά θέση 
είς ύδωρ, τό όποιον δεν πρέπει νά άνανεώται. Έπί της έπι- 
φανείας αΰτοϋ προστίθεται τεμάχιον σανίδος, ϊνα αί έλαιαι 
φσι πάντοτε ίμβεβαπτισμέναι έν τφ ύδατι. Έζ αυτών δέ 
λαμβάνει δσας θέλει χαί όταν θέλη πχρασχευάζων αύτάς 
διά τών συνήθων διά τάς πρασίνους έλαίας τρόπων.

τών έν τφ ύπ' άρεθ. 9SS φύλλω 
Αινιγμάτων.

39. Αίνιγμα. Ntapbg—νεκρό;

“Ελυσαν αυτό ή Δεσποινίς Λιλή Χατζηδημητρίου, ’Ερρίκος Γανε- 
μής έξ Αθηνών, b χ. Διον. Λαπουσιάδης έχ Σύρου, η Κυρία 'Αθα
νασία Σταυροπούλου, έχ Πειραιώς, b .χ. Μ. Νάχης εξ'Αθηνών χαί 
b χ. Στ. Βαρουξής έξ ’Αλεξανδρείας.

40. Αίνιγμα. Νέφος—Ναί~φ&$·

“Ελυσαν αυτό b χ. Πέτρος Στρατής έχ Πειραιώς, 0 χ. ’Ερρίκος 
Γανεμής έξ 'Αθηνών, b χ. Δ Λαπουσιάδης εχ Σύρου, b χ. Μ. Νά- 
χης έξ Αθηνών b χ. Βαρουξής εξ’Αλεξανδρείας χαί b χ. Ν· Δραχά- 
χης έχ Πατρών.

. 41. Αίνιγμα. Κίνα~Σινα.

'Έλυναν αυτό b χ. Άνδρέας. Πρίντεζης, έξ Αθηνών, δ χ. Πέτρος 
Στρατής έχ Πειραιώς, ή Δεσποινίς Λιλή Χατζηδημητρίου. χαί Ερρί
κος Γανεμής έξ Αθηνών, ό χ. Δ. Λαπουσιάδης έκ Σύρου, ή κυρία 
Αθανασία Σταυροπούλου ό χ. Μ. Νάχης έξ ’Αθηνών, b χ. Εύάγ. 
Ευαγγέλου έχ Σμύρνης, b χ. Ν. Δραχάχης έχ Πατρών, b χ. Πε
ρικλής Μαρινύπουλος έχ Τριπόλιως χαί δ χ. θρ. Σαρμής έχ Ναυ
πλίου.

Αΐνίγμ.ατα.

45. Αίνιγμα.

Είμαι κράτος τι ισχυρόν
Όπως είμαι αν μ’ άφήσης.
”Αλλ’ ίλλο κράτος θ’ απάντησης,
“Αν μέ άποχεφαλίσης-
Κ*  Ιερόν τι θ’ αντιχρύσης
“Αν το πρώτον μου αγαιρέσης Ε. Ευαγγέλου.

46- Πρόβλημα

Στρατηγός τις έρωτηθείς περί τής ήλιχίας του, άπήντησεν: <Τό 
δγδοον τοΰ βίου μου διήλθον έν τοΐς σχολείοις, τό ϊχτον εν τοΐς στρα- 
τιωτιχαΐς σώμασιν, έπί 25 ετη εις διαφόρους εκστρατείας, τό δωδέ
κατον εις χαταδίωξίν τών ληστών, έπί όχτώ ολυμπιάδας συνεζησα 
μετά τής συζύγου μου*  πρόσθεσον δέ καί 3 έτη, δπως εύρης τήν ήλι- 
χίαν μου». Πόσον ετών ήτο καί πόσα έτη υπηρέτησε στρατιωτιχώς ;

47. Αιζ,Ινριφος.

Πώς πρέπει νά καταταχθώσι τά εξής 16 γράμματα I, Ν, Κ. Δ, 
Ο, Μ, Η, Σ, Ο, Μ, Α, ί,Τ, Ο, Σ, Λ, ιν’ αποτελέσωσι σταυροει- 
δώς τό έπώνυμον δύο ναυάρχων του ίεροΰ άγώνος, ών τό μεν συνί- 
σταται έξ 9 γραμμάτων, τό δέ έξ 8, ίντος κοινού εις άμφότερα τα 
ονόματα τοΰ ενός γράμματος ;

I


