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Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ TOT ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ

'Ανταποκριτής εύρισκόμενοβ $v rtw των άγγλιχ&ν πλοίων ίπιστέλλει ste τδ «Graphic»’.* — Τά πολεμικά σκάφη 
έπνροβόλησαν χατά των &έσεων τβ>ν Επαναστατών, κατόπιν αννδιασκίψεωξ τ&» ναυάρχων. Έν& δε αί οβίδες τ&ν 
Γερμανικ&ν, Αύστριαχ&ν, Ρωόσικων και Αγγλικών πλοίων έ^ερρήγνυντο πέριί, τών Επαναστατών, Επί τ&ν ύψωμάτων 
ανω&ι τηξ κώμης Χαλεπας, sig τ&ν χρητών προσνΛ&εν sig τδ σημαιοστάσιον καί χατεβίβασε την Ελληνικήν σημαίαν. 
Τούτο ώ>εωρή4Κ] ώ§ «ημείον υποταγής καί τά πλοία Επαυσαν τδ πϋρ. Πιστεύεται, οτι δ καταβιβάσας τήν σημαίαν έ- 
φονεύ&η Εκ τής εκρήξεαχ δβίδος χατά τήν τελενταίαν στάσιν τή$ ίπιχειοήσεώς τον ταότης. Όλίγον δΐ μετά ταύτα οί 
έπαναστάται ανύψωσαν Εκ νέου τήν Ελληνικήν σημαίαν των.
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-καί η χρήάις αυτής έν τώ φωτισμώ, τή θερ- 
μάνόει καί τΑ κινητηρίω δυνάμει.

Τ6 τού οικονομικού, πρακτικού και ηροοιτοϋ είς πόν
τος φωτιαμοϋ ζήτημα, ύπήρξεν ανέκαθεν άντικείμβνον 
τής ημέρας.

Μετά τήν έψεύρεοιν τού άνθρακαερίου, ή άνακάλυψις 
των μεταλλείων τού πετρελαίου είχε ποιήσει μεγάλας 
προόδους καί έφαίνετο, οτι τό ζήτημα τούτο είχε λυ- 
θή, δτε ή χρήοις τού ηλεκτρισμού έτέθη έν τώ μέσω 
μετά ταΰτα καί ό συναγωνισμός τών τριών τούτων φω
τιστικών παραγόντων είχεν επιφέρει αξιοσημείωτους 
βελτιώσεις έν τή οικιακή οικονομία.

Πλήνπαρά προσδοκίαν τώ ι836 ό Davy άνεκάλυψεν 
νέον αέριον, άνθρακοΰγον, μεγάλης έντάσεως, τ ή ν ά- 
σετυλήνην έχουσαν άξιωσημείωτον φωτιστικήν ικα
νότητα. Τώ δέ 1869, δτε έπανελήφθη ή μελέτη αυτής 
ύπό τοΰ Barthelot, έγένοντο σημαντικοί ανακαλύψεις 
έν τή χημεία, ή δέ σύνθεσίς της έχρησίμευσεν ώς αφε
τηρία είς πληθώραν άργανικών συνθέσεων άλλ’ ή έφαρ- 
μογή τού αερίου τούτου, ένεκα τής πολυδάπανου καί 
ατελούς παρασκευής του δέν ήδυνήθη νά έξέλθη πέραν 
τών συνθέσεων τοΰ εργαστηρίου.

Κατά τάς άρχάς τοΰ 189a, ό Maquenne, θέσας είς 
άλληλοενέργειαν ανθρακικόν άλας τής βαρύτιδος, (ι) 
μαγνήσιον καί άνθρακα, κατώρθωσε νά παρασκευάση άν- 
θρακοΰχον βάριον, όπερ τιθέμενον είς επαφήν μετά τού 
ύδατοί; άπέκρινε άσετυληνιακόν αέριον,άνάμικτον μετά 
υδρογόνου. Κατά τήν αυτήν εποχήν ό Traders έν Αγ
γλία, άπελάμόανε διά τής έπενεργείας τής χλωρούχου 
τιτάνου, τοΰ σοδίου καί τοΰ άνθρακος εύτηκτον όγκον, 
όστις περιείχε άνθρακοΰχον τίτανον, έκρίνοντα έξ ίσον 
άσετυλήνην μετά δδατος, αλλά καί αί έπενέργειαι άυται 
ήσαν πολύ περιωρισμέναι.

Τώ 1893 ό κ. Lewes δι’ ύπομνήματος άπεδείκνυεν 
ότι ή άσετυλήνη έδρα οπουδαίως έν τώ φωτισμώ και έ- 
φείλκνόετήν προσοχήν τών σοφών έπί τοΰ αερίου τούτου. 
Κατώρθωσε δέ ούτος ν’άποδείξη, ότι άπασαι αί φλόγες 
τής ύδρανθρακούχου ταύτης ουσίας παράγουσιν ώραϊον 
φως καί ότι ή φωτιστική αυτής δύναμις είναι ανάλογος 
πρός τήν σχηματιζομένην ποσότητα τής άσετυλήνης είς 
τό τέλος τής μή φωτιζομένης ζώνης τοΰ χαμηλού μέρους 
τής φλογός. Μόλις δέ τώ 1894, δτε ό Moissan άνε- 
κοίνωσε έν τή Ακαδημία τών επιστήμων των Παρισίων 
τήν βιομηχανικήν προπαρασκευήν τής άνθρακούχου τι- 
τάνον, κατώρθωσαν ν’ απολαύσουν έν μεγάλη ποσότητι 
καί δι’ οικονομικής μεθόδου τό άσετυληνιακόν αέριον, 
ωτινι διά τής εφαρμογής του είς τόν φωτισμόν άπέ- 
δωκαν τήν πρέπουσαν θέσιν.

Ή άνθρακοΰχος τίτανος κατασκευαζομένη έν ήλε- 
κτρικώ κλιόάνω είναι σώμα κρυσταλλώδες, μελανόφαιον, 
πυκνότητος=2,22 καί περιέχον 66,5 °/0 τιτάνου καί 
27.3 % άνθρακος. ’Ενίοτε δέ περιέχει καί μόρια άσβε
στου καί γραφίτου καί άλλας ακαθαρσίας. ’Απολαμβά
νεται έν υψηλή θερμοκρασία διά τής έπενεργβίας κονιο- 
ποιημένου μίγματος έξ ασβέστου καί κώκ καί παράγε
ται συνέπεια τής άκολούθου δράσεως.
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Μολονότι δέ άπόλλυται ικανή ποαότης ύλης καί ένερ- 
γείας, ή σχετική·τιμή τής άσετυλήνης έν τοϊς Γαλλικοΐς

(1) Όρνχτ. ή βαρύτις, γαιώδις όξςίδιρν «δτρςπτον «ίς χόνιν,φαιό- 
λευκόν, δριμυ χαί καυστικόν τήν γεΰαιν, όνβματδέν έχ τοΰ βάρους 
αυτού. ’Εξάγεται έχ τών βειωτών ή άνβραχωτών σωμάτων. 

καί Έλβετικοίς έργοστασίοις κυμαίνεται είς τά 200 φρ. 
περίπου κατά τόννον. Είναι όμως εκτός πόσης αμφιβο
λίας, οτι ή τιμή αύτη θά έλαττωθή, όπόταν χρησιμο- 
ποιηθώσι καταλλήλως αί πρώται ύλαι, ώς καί ή δύνα- 
μις. Έν ’Αμερική δέ, ήδη οπού ή κινητήριος δύναμις 
είναι εΰθηνοτέρα, τιμαται ι65 φρ.

‘Η αναφλεκτική θερμοκρασία τής άσετυλήνης είναι 
χαμηλοτάτη, 5οο® περίπου, τούναντίον δέ ή άναπτυσ- 
σσμένη διά τής μετά τού όξυγόνου καύσεώς της δύνα- 
ται νά φθάση είο ηοοοθ άνωτέρας κατά ιοοο® τής θερ
μοκρασίας τού όξυδρικοΰ φυσητηρίου.

Ή έν τώ αέρι καϋσις της παράγει φλόγα σημαντικής 
φωτιστικής δυνάμεως, παράγουσαν σχετικώς όλίγην θερ
μότητα.

Κατά τά γενόμενα πειράματα ύπό τού Violle, ή φω
τιστική δύναμις τής φλογός τής άσετυλήνης είναι ίση 
είκοσάκις πρός τήν τοΰ φωταερίου.

Ή ύγροποίησις τής άσετυλήνης, ήτις θά διηυκόλυνε 
τήν χρήσιν της έν τισι είδικαίς περιπτώσεσι, φαίνεται 
άρκετά εύκολος νά γίνη, άφοΰ είς ι5° ύγροποιεϊται διά 
τής πιέσεως 38 άτμοσφαιρών.

Ή χρήσις τής άσετυλήνης έν τώ φωτισμώ, παρά τήν 
σχετικώς ύψηλήν τιμήν τής άνθρακούχου τιτάνου, θεω
ρείται άπό τοΰδε συμφερωτέρα παντός άλλου συναγω- 
νιστοΰ της. Τό παραγόμενον φώς, λαμπρός λευκότητος 
καί απολύτου σταθερότητας, δέν άλλοιοϊ ποσώς τά χρώ
ματα ούτε διαφθείρει καί καταστρέφει τάς εικόνας καί τά 
υφάσματα τδν αιθουσών. .

'Υπολογίζεται τό γε νΰν έχον, ότι έν κυβικόν μέτρον 
άερίου άσετυλήνης θά τιμαται ι φρ. 5ο, ώς έγγιστα, 
έν τή άγορα.

(Έπεται τό τέλος)
Φ. Π.

Ο ΕΔΙΧΧΟΝ
ΚΑΙ ΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΡΕΝΤΓΕΝ

Αμερικανική τις έφημερίς πραγματεύεται περί 
τής θεραπείας τών τυφλών διά τών άκτίνων τού 
Ρέντγεν. ώς έξής ;

< Τά πειράματα, λέγει, διά τών άκτίνων Ρέντγεν, 
δι' ών ό μέγας Έδισσων προσδοκά νά δώσμ την 
δρασιν είς τυφλούς, άπασχολούσι τούς έν ’Αμερι
κή καίάνά τήν ύφήλιον έπιστήμονας, οίτινες ούχί 
τόσον προσδοκώσιν όριστικά άποτελέσματα, δσον 
συμπεράσματα περί τοΰ τί δύναται δι’ αύτών νά 
έπιτευχθμ.

Ό Έδισσων φρονεί,δτι άφοΰ διά τών άκτίνων τά 
στερεά καθίστανται διαφανή, τήν αύτήν έπήρειαν 
δύνανται νά Ιχωσι καί έπί τών τυφλών έκείνων, 
οίτινες άπώλεσαν τήν δρασιν έν μικρά η προβε- 
βηκυία ήλικία έκ θολώσεως της κόρης, ούχί δμως 
καί είς τούς έκ γενετής τυφλούς.

Έν τούτοις πειράματα έγένοντο προ ήμερων 
τινων έν τή ίατρική σχολτϊ τής Βοστώνης ένώπιον 
έπιστημόνων καί ίατρών, δι’ών άπεδείχθη, δτι αί 
θαυματουργοί άκτινες δύνανται νά δώσωσι τήν δ- 
ρασιν καί είς τούς, έκ γενετής, δρασιν ήτις δύναται 
νά κληθίΐ « έγκεφαλική ». Ό ίατρός Κοκ είναι 
είς τών γνωστοτέρων τής Βοστώνης ίατρών, δ- 
στις άπώλεσε τήν δρασιν, δτε, βρέφος μόλις 3 
έβδομάδων ήλικίας, δυνατόν όξύ κατά λάθος τφ 
έστέρησε τούς όφθαλμούς. Ώς έκ τούτου ούδέποτε 
είδε τό φώς ή άντικείμενα,καί μέ τοιοΰτον μείονέ- 

κτήμα ήδυνήθη ν’ άναπτύξη τάς τυφλάς αίσθήσεις 
του είς ΰψιστον βαθμόν διά τής άφής ήδυνήθη νά 
όνομάσμ τό χρώμα ύφάσματος, διά τοΰ ήχου τάς 
διαστάσεις τοΰ δωματίου, διά τής θλίψεως τής χει- 
ρός άτομα καί διά τής όσφράνσεως νά όνομάσμ τά 
άντικείμενα. τό σχήμα, τό χρώμα καί τήν χρήσιν 
αύτών ; 'Ο ίατρός Κόκ μέ τοιαύτην έγκεφαλικήν 
καί τών άλλων αίσθήσεων άνάπτυξιν ύπεβλήθη είς 
τά πειράματα.

Είδικός σωλήν μεγίστης έντάσεως κατεσκευάσθη 
διά τάς ακτίνας τοΰ Ρέντγεν καί ποοσαρτηθείς είς 
σύρμα, δι’ οΰ διήρχετο ήλεκτρικόν ρεΰμα δύο εκα
τομμυρίων βόλτς έτέθη είς άπόστασιν τεσσάρων 
ποδών άπό τής κεφαλής τοΰ Κόκ, έπί τής όποίας 
καθέτως έπιπτον αί ύποπράσινοι άκτινες. Ό ίατρός 
Κόκ αμέσως μσθάνθη τήν- δύναμιν καί τήν έπή- 
ρειαν αύτών, ενόσω δέ έκάθητο μέ τήν κεφαλήν 
πρός τά κάτω, διάφορα άντικείμενα έτίθεντο είς 
ίσην άπόστασιν μεταξύ τής κεφαλής του καί τοΰ 
σωλήνος. Περιέγραψε ψαλλίδα ώς δίκρανον αντι
κείμενου, διακρίνας διά τοΰ έγκεφαλου τό σχήμα 
καί τήν θέσιν αύτής, όσάκις αύτη ήλλάσσετο διά 
τοΰ βοηθού· άμα δέ ώς κατόπιν ήγγισε τό άντικεί 
μενον, έγνώρισεν δτι ήτο ψαλλίς. Κατόπιν αύτού 
έτέθη σφύρα, ήν άνεγνώρισεν άμέσως. Τήν χεΐρα 
ένός έκ τών παρισταμένων ίατρών περιέγραψεν ώς 
«τέσσαρας παραλλήλους όγκους» καί ωνόμασεν 
ακριβώς τό μήκος τών δακτύλων· τόν άντίχειρα 
περιέγραψε «μικρόν όγκον,» δτε όέ έθιξε τήν χεΐρα 
καί άνεγνώρισε τί περιέγραφε πρό μικρού, μεγά- 
λως έξεπλάγη. Γράμματα τοΰ αλφαβήτου έκ λευ
κοσιδήρου, κλείδας καί άλλα άντικείμενα. ατινα, 
σημειωτέον, ποτέ δέν είδε, περιέγραψε μετ’ακρί
βειας, λέγων δτι είχε τήν αίσθησιν νά διακρίνμ τά 
άντικείμενα, ώς έάν ήσαν βάρη καί έκτάσεις.

Τά έκ τών πειραμάτων τούτων συμπεράσματα εί
ναι, δτι διά τών άκτίνων Ρέντγεν τά σχήματα άν- 
τικειμένων μεταβιβάζονται είς τόν μυελόν, έπί τοΰ 
όποίου παράγουσιν αϊσθησίν τινα, διά τής όποίας 
δύναται νά περιγράψμ αύτά 0 τυφλός. Κατά τά φαι
νόμενα δέ,ό φλοιός ή τό κάλυμμα τοΰ.μυελοΰ μετα
βάλλεται διά τών ήλεκτρικών άκτίνων είς είδος φω
τογραφικής πλακός, διά τής όποίας αί σκιαί τών 
αντικειμένων μεταβιβάζονται είς τά όπισθεν όργανα 
τής όράσεως.

Φρίχ.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΠΤΑΡΜΟΥ
Σχετικ&ς πρό? τά ολίγα, δβα π«ρί πταρμού έδημοβιεύ- 

βατε είς το παρελθόν ύμβν φύλλου, τον λαμπρόν νφ' 
bias τάς έπόψει? καί πολντιμωτάτου περιοδικού ΰας, εύα- 
ρεοτούμενοι, δημοβιενΟατε καί τά άκόΛον&α, περί τον 
περιέργου τούτου φυσικού φαινομένου, Suva άνέγνωβα 
είς γαλλικόν τι φύλλον.

« Ζεϋ σώβον / νγιεία Οον ! Οί εύγενεϊς καί φιλό 
φρονες ούτοι τύποι. οΰς πάντες οί λαοί τοΰ θετι
κού καί μεταλλικού Λμών αίώνος μεταχειρίζονται 
κατόπιν πταρμού, άνάγονται είς τήν άπωτάτην άρ - 
χαιότητα. Ό Bougainville μόλις κατά πρώτην φο
ράν έπάτησε τόν πόδα του είς τό Ό-Ταϊτί, πολύ 
έξεπλάγη.βλέπων τούς αντίποδας μας χαιρετίζον
ται τό φτάρμισμά του διά τής φράσεως αχαλόν πνεύ
μα νά σέ φυλάτΐτ}». Έν τμ Αιθιοπία, όσάκις ό βα
σιλεύς πταρμίζεται πάντες οί αύλικοί του έκφέρου- 
σιν άνευφημίας, καί αί θορυβώδεις αύτών εύ- 

χαί. έπαναλαμβανόμεναι άπό στόματος είς στόμα, 
ύφ’ δλων τών πιστών ύπηκόων του, μεταδίδουσίν 
ούτω τήν εύχάριστον ταύτην είδησιν μέχρι τών 
συνόρων τού Βασιλείου. Οί Κάφροι ώσαύτως έκ- 
φέρουσι παντοίας εύχάς είς τόν εύτυχήσαντα νά 
έρεθίζηται ό μυκώδης ύμήν του, συνοδεύοντες 
ταύτας, κτυπώντες ζωηρώς τήν σαρκώδη αύτών 
χώραν,κάτωθι τών νεφρών· απρεπές όντως τό έθος 
τούτο παρ’ήμϊν, αλλά λίαν έντιμον παρ’ έκείνοις.

Όείρωκουέσιος(Ι) ώς ό Παταγών, ό Σαμοϊδεύς 
ώς ό Όττεντότος έχουσιν ίδιας έκαστος εύχάς έν 
ώρα πταρμού, καί έπειδή consensus omnium est 
motivum infallibile judicandi. ώς διδάσκει ήμίν ό 
σχολαστικός φιλόσοφος τά «Ζ«ΰ ο&οον ! καί «’γειά 
βον · δέν πρέπει νά έκλαμβάνωνται ώς χυδαίοι 
έκφράσεις, ώς φρονοΰσι τινές άνώτεροι τών προ
λήψεων, οί θεωροΰντες έαυτούς ώς νοημονεστέ- 
ρους όλοκλήρου τής άνθρωπότητος.

Τό ζήτημα τής έκφράσεως εύχών πρός τούς πταί- 
ροντας, ζωηρώς άπησχόλησε τόν μέγαν Άριστοτέ- 
λην, δστις ένόμισε λύσας αύτό, φθεγξάυενος ; ότι 
» b πταρμός προερχόμενος ίκ τον εγκεφάλου, έδρας της 
διάνοιας, φνβικ&ς δ άνθρωπος κλίνει προ οίααδ^ποτε έχ- 
δηλάβεως τον εύγενεβτερον τούτου μέρους τον δώματος».

Έν τούτοις, δέν φαίνεται έπαρκώς έξηγούμενον 
ύπό τοΰ Σταγειρίτου φιλοσόφου τό Ζεν ο&βον ! δ- 
περ χριστιανικώς μεταφράζεται « Ό Θεός νά β’ εύλο- 
γήβη 1 » άλλως τε δέ πάντες οί λαοί τής γής δέν 
άποδέχονται, δτι ή διάνοια εύρίσκεται άποκλειστι- 
κώς έν τφ άνθρωπίνφ έγκεφάλφ. Ώστε άναδράμω- 
μεν είς τούς ήρωϊκούς χρό.νους, δί ’ως εΰρωμεν τήν 
λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου.

Πρώτον παρατηρήσωμεν, δτι παντού καί πάντο
τε ό Ήλιος, έάν δέν έθεωρήθη ώς αύτός ό Θεός, 
έξελήφθη δμως ώς Λ ύπερτάτη έκδήλωσις τών έρ
γων τοΰ Δημιουργού. Όθεν, όπόταν έξερχόμενοι 
έκ σκοτεινής θέσεως έρχόμεθα είς μέρος φωτιζόμε
νου ύπό τοΰ Λλίου καί ύψώσωμεν τά βλέμματά μας 
πρός αύτόν, άμέσως καί ώς έξ απροόπτου μηχανι
σμού, όν ή ίατρική έξηγεΐ ή δέν έξηγεΐ. οί ρώ- 
θωνες ήμών διαστέλλονται καί χαιρετίζομεν τόν 
ζωοποιόν τοΰ κόσμου δι ’ ένός ή πλειόνων πταρμών. 
Τήν ακούσιον ταύτην λατρείαν, ήν άποδίδομεν 
πρός τό άστρον τής ήμέρας συνεκίνησε πάντας τούς 
λαούς καί πιναθώς δτι ό πταρμός τοϊς έφάνη μετό
χων τοΰ θείου. Οί Έλληνες έξέλαβον αύτόν ώς 
καλόν ή κακόν οιωνόν. Καί προεδήλου μέν προσε
χή πραγμάτωσίν εύχής, όπόταν ό πταρμός προ- 
ήρχετο έκ τοΰ έπαγγέλλοντος τήν εύχήν προσώπου 
Α έξ άλλου άτόμου ένδιαφερομένου είς τήν πραγ- 
ματοποίησιν αυτής· τούναντίον δέ, όπόταν ό πταρ
μός προήρχετο έκ προσώπου, ένδιαφερομένου είς 
τήν μη πραγμάτωσίν της εύχής. Ούτως έν τή Ό- 
δυσσείο, Λ Πηνελόπη, άπελπισθείσα βλέπουσα 
τούς έραστάς αύτής θύοντας καί δμώντας τόν οί
κον της, εύχεται ύπέο τής ταχείας έπανόδου τοΰ 
Όδυσσέως· ό δέ Τηλέμαχος άπομείνας μετά τών 
μνηστήρων έν τμ αίθούση τοΰ συμποσίου, πταίρει 
καί Λ Πηνελόπη τότε εύοιωνίζεται έκ τούτου. Έάν 
είς έκ τών μνηστήρων έπταρμίζετο, Λ εύχή ήθελε 
λάβει άντίθετον τροπήν.

(Ι)*Έ6ν0<  [Jopeisu Άμ<ρχή<, χαταγέμίνον εχ τών
Χουρώνων σιιγχιίμινον δέ «κ 5—6 φολών, ών ϊχάστη πιριίΓχβ 
14,000 άνΟρώπουτ. Μίτά τήν αυτονομίαν τών 'ΟμΛΟπόνδων ΐπαρ 
χιών τήι Άμεριχήζ, ο! Ε’ιοωχουέσιοι πωλήσαντις το?ς Άγγλοις τήν 
-/ώραν αύτών απιχώρησαν -προς τό Ohio από τοΰ Νιαγάρα, μέρος 
8*  αυτών μςτεστάτίυσςν είς τό Καναδά. ■



236 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 337

Άλλο παράδειγμα, οΰτινος περίληι(αν έδιηχοσι» 
βύοατε : Καθ’ ftv σηγμΑν ό Ξενοφών έν τη περτφτί- 
μω έκείνη ΰποχωρήσει τ&ν μνρί&ν, κατεγίνεχο έμ- 
ηνέων θάρρος τοϊς ΰπ’ α,ύτόν, άνακράζων ; ΖΖάβα 
ε’ίπίς σωτηρίας <fiv άπώλλετο ίτι, ! είς στρατιώτης 
πταίρει και κατ’ ακολουθίαν άπασα ft στρατειά ώς 
έκ συνθήματος στρέφεται πρός Ανατολής καί προ- 
σκννεΐ εύχα,ριστών τόν Δία σωτήρα, διότι ό πταρ
μός τοΰ στρατιώτου έλληνος έπεσφράγιζε τάς κα
λάς λ/ξ«ι?τοΰ στρατηγού. ’Εάν τούναντίον στρα
τιώτης τις τοΰ 'Αρταξέρξου. αιχμάλωτος τοΰ Ξε 
νοφώντος έπταρμίζετο, οί έλληνες θά ένικώντο.

Είς τάς δικαστικός μονομαχίας Λ άλλας, έάν πρό 
τής ένάρξεως της πάλης είς τών μαχητών έπταρ
μίζετο, οί μάρτυρες διεχώριζον τοΰς δΰο αντιπά
λους, ώς μή οΰσης πλέον της διαπάλης ίσης,άλλά 
κλινοΰσης πλέον πρός τον πταρμισθέντα.

Ό πταρμός παρά τοϊς βορείοις λαοϊς έθεωρεΐτο 
ώσαΰτως ώς σημειον εΰνοϊκόν καί πρός άποφυγήν 
δυσαρέστων συνεπειών, οί δικαστικοί μάρτυρες <5-

Τό Ρέβνμνον ώς φαίνεται εκ τών πλοίων.
Ή πόλις αύτη πείται κατά τήν βόρειον άχτήν της νη- 

βου, έν τ& μέ'όασ σχείδι» τ% έσωτερικής καί εξωτερικής 
&χρας τής νηβον, χατέχεται δε ύπό την προστασίαν τ&ν 
ξένων*  πολεμιχ&ν πλοίων.

φειλον νά βεάαιώνται προγενεστέρως, κατά τοΰς 
λομάαρδικοΰς νόμους, έάν οί μαχηταί δέν έφερον 
μεθ’έαυτών βότανα πταρμικά· διότι πολλοί δειλοί 
μετεχεϊρίζοντο τόν άνάγκαστικόν πταρμόν πρός μα- 
ταίωσιν της μονομαχίας καί έκφρασιν εΰνοίας 
ΰπέρ έαντών καί κατάπληξιν τών αντιπάλων των.

‘Ο πταρμός, ινα ft καλός οιωνός πρέπει νά προ- 
ηγηται της εΰχίίς καί δχι νά έπηται, άλλ ’ έπειδή 
είνε δΰσκολον νά μαντεΰσμ τις tftv στιγμήν τοΰ 
πταρμίσματος διά νά άπευθΰνμ εύχήν, όπως γίνε
ται τΑν σήμερον έκτελεϊται τοΰλάχιστον πραξις 
καλής θελήσεως. Καί έάν κατά τοΰς προμαντευ- 
τικοΰς νόμους ft εΰχή άπώλλυται, διατί νά μή δια- 
τηρήσωμεν τό άρχαϊον καί παγκόσμιον έθος, είς δ 
πολλοί σοφοί απέδωκαν καταγωγήν έντελώς χρι
στιανικήν ;

, θ· Χολ.

ENTVOOXEIX ΤΑΞΞ.ΕΙΔ.ΙΟΎ'
ΑΠ’ ΑΘΗΝΑΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ-
(Συνέχεια· ΐδ« προηγ. φύλλο»).

Έκ τής συστάσεως ταύτης ήνόησα αμέσως, 3τι πολλά μέλη 
τής κοινότητος και τής έφορείας δέν παρίσταντο «ίς τάς εξε
τάσεις καί την αιτίαν τούτου δέν έβράδυνα νά μάθω, πληροφο- 

ρηθείς, ότι προήρχετο έκ τής διαστάσεως η μάλλον της διχο
γνωμίας τών μελών. Δυστυχώς, τό άτοκον τούτο ύφίσταται παν
ταχοΰ, «ίς πολλάς δέ κοινότητας έχει όλέθρια αποτελέσμα
τα, διότι αλλού μέν σπουδαία μέλη αποχωρούσιν η αδρανοδσιν,' 
άλλα αδιαφορούν ή καί άντιπράττουν και ούτως ή κοινότης 
ζημιοΰται, αί σχολαι βλάπτονται, τά συμφέροντα τής χοινότη- 
τος καταστρέφονται καί ή πρόοδρος τής παροικίας καρκινοβατεί. 
Ενταύθα δ’ ώς έμαθον, ό άρχιερευς επιβάλλεται χατά τρό
πον επιβλαβή *αί  δεσποτιχόν είς πάσαν πρότασιν χαί ενέργειαν 
του, καθιστάμενος ούτως αντιπαθητικός και οχληρός εις τά λοι
πά μέλη, ατινα άπέχουσι νά έργασθώσι μετ’ αυτού. ΈνοεΤ νά 
ηναι πρόεδρος πολιταρχικός, 8ν τράχηλος βλληνος δέν υποφέρει, 
Έν τούτοις όμολογοΰσιν, ότι είναι κάλλεστος, δραστηριότατος 
καί πεπαιδευμένος άνήρ. Έρωτήσαντες τόν κ. Παυλίδην τακτι
κόν πρόεδρον, περί της χαταστάσεως ταύτης, μας είπεν, ότι 
μέλη τινα δέν θέλουν νά συνεργασθοΰν μετά τοΰ επιτίμου προέ
δρου, άρχιερέως, ένεκα τής ασυμβιβάστου καί δεσποτικής αύτου 
συμπεριφοράς, ώμολόγησεν όμως ότι είναι ενεργητικότατος χαί 
χρησιμότατος άνήρ.·

— Δέν ζημιοΰται έκ τής χαταστάσεως αυτής ή κοινότης :
— Βεβαίως, διότι στερείται της συνδρομής και ύποστηρίξεως 

τών δυσηρεστημένων μελών.
Ό κ. Παυλίδης είς τών καλεετέρων χαί μεγαλεμπόρων τοΰ 

Πύργου, είναι φρονιμότατος καί πρακτικότατο; ανήρ, σμιλών 
όλίγον καί συντόμως έκφράζων τήν γνώμην του.

"Οτε είσήλθομεν .είς τήν αίθουσαν τής σχολής, έξήταζε τήν 
γαλλικήν ή Δεσποινίς Ευρυδίκη Ζωγράφου, ητις χαί μάς προσ- 
ήνεγκε άνά έν βιβλιάριου.

Ή Δεσποινίς Ευρυδίκη έσπούδασεν είς τό Ζάπειον τής Κων
σταντινουπόλεως, γνωρίζει καλώς τά μαθηματικά, ατινα χυρίω; 
παραδίδει, τήν γαλλικήν, ήν έπίσης διδάσκει, ελλείψει είδήμο- 
νος γαλλίδος καί έχει ύφος σοβαρόν καί όπερήψανον, π ρ ι γ- 
κ ί π ε ι ο ν έπικληθέν παρά τών δημοκρατικών συνάδελφων της, 
διότι και ένταΰθα ώς βλέπετε, ώς καί πανταχοΰ επικρατεί ή ποι
κιλία καί διαφορά εις τόν συγχρωτισμόν τών χαρακτήρων.

Αΐ μαθήτριαι άπαντώσιν αρκετά καλώς, ή διδασκάλισσα προ*  
σπαθεΤ παρά τήν φυλήν της νά γαλλίζη, ή εφορεία απαιτεί 
πλείονα παρ’ αυτής, ό κ. πρόξενος ποιεί παρατήρησιν γαλ
λισμού, έγώ δέ τήν έρωτώ, άν ήναι γαλλίς ή έσπούδασεν είς 
Γαλλίαν.

— Είμαι Έλληνίς, μοί απαντά, «σπούδασα εις Κωνσταντι
νούπολή καί αναγκαστικός διδάσκω καί τήν γαλλικήν, ελλεί
ψει ειδικής διδασκαλίσσης.

__Είναι άξεόλογος νέα, μοί λέγει παρακαθήμενος Κύριος, 
αξιοπρεπής, ύπερήφανος και καλώς μεμορφωμένη, άλλ’ ένεκα 
αντιζηλιών καί κομματικών λόγων, τινά μέλη τήν Υποστηρίζουν 
καί τινα τήν κατατρέχουν, αί δέ συνάδελφοί της τήν θεωρούν 
αριστοκρατικήν.

— Παντού συμβαίνουν τά αυτά, είπον καί «γέλασα.
Είτα έξήτασε τήν τάξιν της μαθηματικά καί έν τφ μεταξύ 

ό κ. Τσίκας ποιεί παρατήρησίν τινα, ην ή Δεσποινίς Ζωγρά
φου έκλαβούσα ώς άφορώσαν είς έαυτήν, άπαντά χαταλλήλως 
καί μετά ταύτα προσκαλείται ή μεγάλη τάξις, ην χαί εξετάζει 
ή διευθύντρια τοΰ παρθεναγωγείου Δεσποινίς Σοφία θειάφη, 
πάνυ χαταλλήλως καί έπιτυχώς.

Τό ονομα ταύτης χαί τά χαρακτηριστικά της μοί άναμιμνή- 
σκούσι τούς έξ ’Αθηνών συγγενείς της καί παλαιάν γνωρι
μίαν μας καί μετά ταύτα πλησιάσας αυτήν'

— Μοΐ φαίνεται, ότι σάς γνωρίζω έξ ’Αθηνών, τη λέγω.
— Καί, μοΐ άπαντά, μόλις σάς είδον καί ηχούσα τό όνομά 

σας καί έγώ σάς άνεγνόρισα, άλλ’ άμφέβαλλον έτι χαί ένεκα 
τών ασχολιών δέν έλαβον καιρόν νά έξετάσω. Πότε άνεχωρή*  
σατε έξ ’Αθηνών, τί κάμνει ή θεία μου κυρία Ελένη, ό θεΤος 
μου κ.Μιχαλάκης, τούς είδατε, γνωρίζουν ότι θά ήρχεσθε έδώ ;

—Όχι,£δώτι δέν έγνόριζον, ότι θά σάς ευρισκον ένταΰθα, 
είναι όμως πολύ καλά καί τούς έβλεπον συχνάκις.

— Ευχαριστώ πολύ χαί έλπίζομεν νά σάς έπανίδωμεν πρό 
της άναχωρήσεός σας.

— Βεβαίως, τη είπον.
Ή Δεσποινίς Σοφία θειάφη κατάγεται έξ ’Αθηνών, εινα 

ανεψια τού καλλίστου φίλου έμποροράπτου καί έπαρχιακοΰ συμ
βούλου κ. Μ. θειάφη. Έσπούδασε δέ εις ’Αθήνας καί είναι 
άριστα μεμορφωμένη.

Μετ’αυτήν προσηλθεν ή Δεσποινίς ’Ασπασία Πασχαλίδου 
διδασκάλισσα, έξετάσασα τήν τάξιν της είς τήν Γεωγραφίαν. 
Πάσαι αί μαθήτριαι της άπήντησαν πάνυ εύστόχως καί κα
ταλλήλως. "Εχειδέ συμπεριφοράν καλλίστην, θάρρος καί ύφος 
δημοφιλές καί έσπούδασεν εΐς Φιλιππούπολι».

Έκαμεν αΐσθησιν ή έξης έρότησίς της.
— Ποιον σώμα «ύρίσκεται πλησιέστερον είς τήν Σελήνην; 
Ή ευφυής μικρά μαθήτριά της άπήντησεν
— Τό πΰρ, (άφοΰ είναι πλανήτης καί δέν έχει Ιδιον φώς).
— Τό μέλι, ήκουσα ψιθυρίζοντα παρακείμενον μοι κύριον, 

καί γελώντα.
Μετά τήν έξέτασιν του μαθήματος της γεωγραφίας ή Δε

σποινίς Άγαθονίκη Μαυρομμάτου πολύ μετριόφρων καί δήμο- 
τικωτάτη νεάνις, σπουδάσασα ομοίως έν Φιλιπουπόλει, προσελ- 
θουσα μετά τής τάξεώς της έξήτασεν αυτήν «ίς τά έλληνικά 
πάνυ έπιτυχώς, μεθ’δ ληξάσης της ώρας τώνεξετάσεων ήγέρ- 
θημεν, όπως άπέλθωμεν. Δραττόμενος όμως της 'ευκαιρίας 
καί λόγφ ίχανοποιήσεως πρός τάς άξιολόγους καί μετά ζήλου 
καί αΰταπαρνήσεως διδάσκουσας διδασκαλίσσας καί πρός ένθάρ*  
ρυνσιν καί τής σπουδαζούσης νεότητος έν ταΤς παρά τφ έξω- 
τερικφ κοινωτήταις ημών, δέν δύναμαι νά παραλείψω τά ονό
ματα μερικών διαπρεψασών κατά τας εξετάσεις ταΰτας είς άς 
παρέστην μαθητριών, ών τήν σημειωσιν προνοήσας εγκαίρως 
έκράτησα, ήτοι τών δεσποινίδων Αννας Παυλίδου, ’Αλεξάνδρας 
Ζήση, Σωτηρίας Καλουδίτσα, Ειρήνης Γολεγοΰ, τών άνωτέρων 
τάξεων καί τής μικράς Ευφροσύνης Γεωργίου,ήτις πολύ εύστό
χως άπήντησεν είς τά μαθηματικά καί πολύ ώραϊον απήγγειλε 
γαλλικόν τι ποίημα

'Επίσης οφείλω νά μή παραλείψω καί τήν συμπαθή λαμ
πρόν παράστασιν τού νηπιαγωγικοΰ τμήματος, του πάνυ έπιτυ
χώς καιέξαισίως παίδαγωγημένου ύπό τής άξιολόγου καί καλ- 
λίστης δ«σποινίδος Κυριακής Πέτρου, ήτις πάνυ έπιτυχώς 
προεγύμνασεν αυτό, άποσπάσαν τάς άθρόους καί έπανειλημμέ- 
νας έπευφημίας πάντων.

Έν τ^ περιπτώσει ταύτη δέν παρέλειψα νά συγχαρώπάντας, 
ιδίως τά μέλη της έξεταστικης έπιτροπής, Ήλίαν Ζησιμά- 
πουλον. Δαμιανόν Ρωσσετον καί Εύάγ. Τσίκαν, οίτινες μετά 
ζήλου καί προθυμίας άνελιπώς παρηκουλούθησαν τάς έξετά- 
σεις: 'Ιδίως ό κ. Τσίκας λαμπρότατος καί κάλλιστος μεμορ- 
φώμβνος νέος, καθηγητής τών έλληνικών, έξ Ηπείρου καταγό
μενος, ώς μέλος τής έξεταστικης έπιτροπής έκαμε κάλλιστα τό 
μέρος του, έν λεπτομερεία έξετάζων τάς μαθήτριας καί μετά 
προσοχής διερευνώ» τά τής διδασκαλίας.

Είτα «ζήτησα πληροφορίας τινάς παρά τοΰ κ. Π. ’Αγγέ- 
λίδου. διευθυντου τού άρρ«ναγωγ«ίου, όστις είναι διδάκτωρ τοΰ 
Πανεπιστημίου 'Αθηνών, καταγόμενος έκ Βόλου.

—Εύρίσκομαι πρό ένός έτους ένταΰθα, μοί «ίπεκαιό τόπος 
έχει τάσιν μεγάλην εΐς τήν πρόοδον καί μοί αρέσει. Αί σχολά! 
μας παρά τάς δυσχερείας πρός ας προσκόπτουν, προοδεύουν τό 
κατά δύναμιν. Τό πρόγραμμα τοΰ άρρεναγωγείου έχει τάξιις 
μέχρι της δευτέρας του γυμνασίου, τό δέ τοΰ παρθεναγωγείου 
μέχρι ιής πρώτης, άλλ’ έλπίζομεν νά έπιφίρωμεν πολλάς 
βελτιώσεις, χάρις είς τήν παρατηρουμένην τάσιν τών μελών 
τής έφορείας, ατινα άναγνωρίζουσιν ότι προσκόπτομ«ν «ίς πολλά.

— Καί ποΤοι «ιναι οί πόροι τών σχολών;
— Αί σχολαι ήδη συντηρούνται «κ τών εισοδημάτων τοΰ 

ναοΰ, τών συνεισφορών καί τών διδάκτρων τών μαθητών, αλλά 
δυστυχώς δέν επαρκούν καί διωργανόθη εφέτος λαχεΤον δια
φόρων εργόχειρων πρός σημπλήρωσιν τού άπαιτουμένου ποσού 
διό τήν πληρωμήν τών μισθών τών διδασκαλισσών, και τοΰ ό
ποιου ήέκκύβευσις θά γίνη τήν Κυριακήν,0τ« άφεύκτως θά πα- 
ρευρεθη καί ό άρχιερεύς. Είναι ώραΤα καί άν θέλττε. νά έκ- 
θητε.

— Ευχαρίστως θά έλθω, μάλιστα μέ παρεκάλεσαν πρός τοΰτο 
καί αί διδασκάλισσαι, διά νά Γδω τά εργόχειρα τοΰ σχολείου. 
Καί άποχαιρετήσας πάντας μετέβην πρός έπίσκεψιν τοΰ κ. I, 
θωμαιδου, φαρμακοποιού και συνδρομητοΰ μου, όστις έχει ώ
ραΤον κατάστημα έπι τής κεντρικής βδοΰ τής πόλ«ως. Εύρον 
δ ’ αυτόν έργαζόμενον. Είναι δέ πάντοτε ζωηρός, ευκίνητος καί 
φιλομειδής. Δέν ήργησα δέ νά τόν αναγνωρίσω καί αποτεινό
μενος πρός αυτόν, τόν έρωτφ άν ήναι ό κ. θωμαΐδης.

— Μάλιστα, μοί λέγει καί μέ παρατηρεί μ«τά περιεργείας.
— Πρίντεζης, τφ λέγφ, ό διευθυντής της <Φύσιως<> έρ- 

χόμενος έξ 'Αθηνών.

—Χαίρω πολύ, μοί άπαντά, άλλά λυπούμαι, ότι 8έν δύνα
μαι νά έγγραφώ συνδρομητής, διότι αί έργασίαι μου καί ή 
απογοήτευσες, ftv έλαβον πρός τά βιβλία.....

— Όχι, αδελφέ, τφ λέγφ, διακόπτων αύτόν, δέν ήλθον νά 
σοί ζητήσω συνδρομήν, διότι ή «Φύσις» δέν έχει καί τόσην α
νάγκην. ’Επισκέπτομαι τήν ’Ανατολήν και ηλθον νά σέ γνω
ρίσω, διότι έμαθον, ότι είσαι λαμπρός άνθρωπος.

1 Έγέλασε καί προσφέρων μθι κάθισμα*
J —Ά, ευχαρίστως, μοί λέγει τότε, καθήσατε, καί παρατη- 
. ρών με καλώς *

*Η Μϋλος καί ό Jayivv αντϋς·
Ό έιμήν τήξ ΜήΙου, φνβικ&ς περιβαλλόμενοξ ύ«ο 

ξηρ&ζ χρησιμεύει ώς άφιτηρία τ&ν ένιργει&ν τοΰ είίηνι- 
κοΰ οτόλον χαί έινύιι ά^φαλέβτατοζ. Παρίοτηβι Ss τό 
&έαμα τήξ ύχό τόν αρίγχιαα Γεώργιον τορπίλλιχή? μοί
ρας μετά τής "TSpa$ ««ί τοΰ Λίιαοΰλη.

— Μά νομίζω, μοί λέγει, οτι έλαβον κάποτε τήν «Φύσιν» 
καί τήν έπέστρεψα.

— Δέν γνωρίζω, άν τήν έπβστρέψατε, άλλά γνωρίζω, ότι 
είσθε συνδρομητής μας καίδιατί είσθε απογοητευμένος;

— Διότι δέν δύναμαι νά κρατήσω τήν σειράν.’Αναγκάζομαι 
νά δίδω τά βιβλία μου νά τά άναγινώσκουν καί τά χάνω - Δέν 
έχω πλέον βιβλιοθήκην.

— Τότε νά σας «Γπω έγώ μίαν καλήν ιδέαν. Νά δεχθήτε 
μίαν σειράν της <Φύσεως>, τούς έξ τόμους αυτής χρυσοδέτους 
διά ν' άρχίσητε τόν σχηματισμόν νέας βιβλιοθήκης καί να μή 
δανείζητβ πλέον τά βιβλία σας.

Ό κ. θωμαΐδης άμφιταλαντευετο «ίς τήν πρότασιν μου, 
βτε μοί λέγει, ότι ό πενθερός του κ. Βαρότσης. αναγινώ· 
σκων κάποτε τήν <Φύσιν> τού είπ«νδτι τό όνομα Πρίντεζης, 
sivat γνωστόν αοτφκαί’ότι πιθανώς νά συγγ«ν«ύωμεν.

— Βαρότσης, βίπον έκ Κωνσταντινουπόλεως ; «Ιμεθα όλίγον 
συγγενείς.

— Τούς έν Νάξιρ Βαρότσιδα; γνωρίζ«τε;
— Έπίσης τούς γνωρίζω καί συγγεν«ύομ«ν.
— Τότε θά σάς παρακαλέσω νά έλθητ« «ίς τήν οικίαν μου 

νά γνωρισθητε μετά τοΰ πενθερου μου, διότι είναι γέρων καί 
ασθενής καί δέν έξέρχεται.

— Πολύ ευχαρίστως, άπήντησα, άλλά αύριο».
—Τώρα δέ όπου εύρέθημεν καί συγγενίΤς,μοί λέγ«ι, δέχομαι 

»ά μοί στείλητε δλην τή» σειράν τής «Φύσεως® χρυσόδετον.
— Ευχαρίστως. Βλέπετ» λοιπόν, 8ττ είχο» δίκαίΟν νά σας 

συστήσω νά σχηματίσητε έκ νέου τήν βιβλιοθήκην σας.
Τότε ό κ. θωμαΐδης μέ συνέστησε πρός τόν κ. Κουτσοδη- 

μήτρην ιατρόν, προσελθόντα κατ’ εκείνη» τήν στιγμήν «ίς τό 
φαρμακείο» του.

Ό κ. Κουτσοδημήτρης ιατρός τού σιδηροδρόμου καί τοΰ λι- 
μένος, άνήρ μέσης ηλικίας, προσηνέστατος καί δημοτικότατος, 
ευφυέστατος δέ καί επιστήμων καλός, έδειξέ μοι πολύ τό ενδια
φέρον του είς τά τής Ελλάδος πράγματα, έκφράσας μοι έπανει- 
λημβνως τήν λύπην του διά τά παραγκωνιζόμενα έθνικά ζη
τήματα.

Ό κ. Θωμαΐδης συσταίνω» άμφοτέρόυς δέν παρέλβιψε νά 
συστήση και τήν «Φύσιν®, παροτρύνας νά λάβη καί αυτός μίαν 
χρυσόδετον σειρά».

—Ευχαρίστως άπήντησε θά συνδράμω κ'έγώ τοιοΰτον ώφέλι-
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μ.ον έργο·;, το όποΤον ίτυχ». πολλάχις ν’α·»αγ·ιώσω. Ειτ« Si μ.’ 
ήρώτησι περί της χαταστάβεως της Ελλάδος.

— Αί εφημερίδες σας, μοί λέγει, πολύ ζοφερά περιγράφουν 
τα εσωτερικά σας. Ώστε χάνεις υπουργός σας δέν είναι πλέον 
φιλόπατρις ;

— Τουναντίον όλοι, ειπον, άλλά μη εξετάζετε εντεύθεν την 
πρόοδον του τόπου, άλλ’ έχ τοΰ πλησίον. "Οταν δέ έλθη ή 
κατάλληλος ώρα, τότε θά ΐδητε οτι ή Ελλάς δέν είναι ώς σεΤς 
την νομίζητε και ώς την περιγράφουν.

— Ειμεθα άπηλπισμίνοι πλέον οί έξω, μοί προσέθηχεν.Ή 
χρεοχωπία σας χαι ή αποτυχία τοΰ χρητιχοΰ ζητήματος μας 
έκαμαν νά πιστευσωμεν, 8τι εις τήνΈλλάδα δέν υπάρχει πλέον 
δ ανήρ, δστις θά τήν σώση, άλλ’ ούτε χαί έγεννήθη ακόμη.

— Τί απαισιόδοξοι, δπου είσθε οΐ έκτος τής Ελλάδος, ά-
πήντησα. Ημείς φρονοΰμεν τουναντίον, δτι παλαίομεν πρός 
ανυπέρβλητα προσκόμματα, άτινα δέν ήρθησαν έτι εντελώς έχ 
τοΰ μέσου, δπως βαδίσωμεν εμπρός. Μην άπελπίζεσθε δέ ά- 
κόμη. Τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου πλησιάζει χαι ελπίζω νά μας 
διχαιώσητε. ■

— Είθε μοί άπήντησε νά διαψευσθώμεν όλοι, άλλά πολύτδ 
φοβούμαι, δτι έχάθημεν διά παντός.

Καί είπόντες πολλά τοιαΰτα χαί άλλα σχετικά μετά τοΰ 
χαλλίστου καί διαλεκτικωτάτου τούτου άνδρός, τον άπεχαιρέ- 
τησα μετά τοΰ κ Θωμαίδου χαί μετέδην παρά τφ Κυρίφ Φορ*  
τούνα, οστις μ’ έπερίμενεν, όπως έξέλθωμεν πρός τδ εσπέρας 
ολίγον είς περίπατον έχτδς τής πόλεως.

(Έπεται συνέχεια)

Η ΖΑΚΧΑΡΟΠΟΙΙΑ

«Ήζάχχαρις κατασκευάζεται ίχ τών χυμών διαφόρων 
φυτών. Μέχρι τινός αυτή έξήγετο έκ τοΰ ζακχαροκαλάμου 
καί τών σεύτλων (παντζαρίων), ούχ ήττον πλήν τούτων 
ή φύσις παρουσιάζει καί πληθΰν άλλων ουσιών, αί δποΐαι 
ε’χουσι τάς αΰτάς σχεδόν ΐίιότητας.

Αΐ ζακχάρεις είναι οΰσίαι κρυσταλλικαί, διαλυται έν τφ 
ΰ^ατι, ήττον διαλυται έν τφ οινοπνεύματα γενικώς δέ έξε- 
ταζόμεναι, ύπόκεινται είς ζύμωσιν, εάν τύχωσίν ευνοϊκών 
έπί τούτω περιστάσεων.

Τό ζακχαροκάλαμον θεωρείται καταγόμενου έξ ’Ινδικής, 
έξ ή; κατά τόν ΙΟον αιώνα είσήχθη είς τήν’Αραβίαν, Συ
ρίαν, Αίγυπτον έν Ευρώπη μετηνέχθη κατά τόν IB’ αιώνα 
καί οί Σικελιώται είναι οί πρώτοι αύτοΰ έν Ευρώπη καλ- 
λιεργηταί, έχεΐθεν δέ είσήχθη καί είς πλεΐστα άλλα μέρη-

Εΰνόητον,δτι ή τιμή τής ζακχάρεως εις τήν έποχήν ταύ. 
την ητον ύπερογκος, ένεκα τοΰ περιορισμένου τής καλλιέρ
γειας τοΰ ζακχαροκαλάμου, έφ’ φ καί προσιτή τυγχάνουσα 
ή ήδίγευστος αδτη ουσία είς τά πλούσια μόνον βαλάντια, 
έθεωρεΐτο τό πρώτον ώ; φάρμακο*  μάλλον, είτα ίέ ώς 
τροφή πολυτελείας. Κατά τόν 15ον καί 16ο·» αιώνα, ή είς 
Ευρώπην εισαγωγή της ούκ ολίγον βυνετίλεσεν εις τήν 
πτώσιν τής υπέρογκου τιμής της, ήτις έπί τέλους προσιτή 
κατέστη είς πάσας τάς τάξεις τοΰ λαοΰ κατά τοσοΰτον 
μάλλον, καθ’δσον κατά τόν ηπειρωτικόν ή μάλλον χαρτο
γραφικόν αποκλεισμόν τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος κατά τοΰ 
αγγλικού εμπορίου, οτε καί τά ξένα προϊόντα είχον παυσει 
νά είσάγωνται είς τήν Ευρώπην, έθισθέντες είς τήνχρήσιν 
τοΰ γλυκέος καί μή εύρίσκοντες τοΰτο, έδέησε πάν δενδρον 
και πάν φυτόν νά έξετάσωσι πρός παραλαβήν ουσίας, δυνα- 
μένης νά ήδύνη· μεταξύ λοιπόν πολλών φυτών άπετάνθη- 
σαν καί είς τά σεΰτλα, άτινα γερμανός τις χημικός Mar- 
graat καλούμενος, παρετήρησεν, ότι ίγκλείουσιν ουσίαν 
άνάλογον πρός τήν τοΰ ζακχαροκαλάμου, τοΰθ’ δπερ, εφελ- 
κΰσαν τήν προσοχήν τής κυυερνήσεως, προΰκάλεσε τήν ίδρυ· 
σιν τών διαφόρων εργοστασίων πρός παραγωγήν ζακχά
ρεως έκ τών σεύτλων.

Κατά το 1821, Ναπολέων δ Α’ διά θυσίας 3 έκατομμ. 
φρ. ιδρύει πέντε σχολάς είδικάς πρός προαγωγήν τής ζακ
χάρεως ταύτης, συνάμα δέ καί τήν καλλιέργειαν τοΰ σεύ- 
τλου τοσοΰτον ενθαρρύνει, ώστε αμέσως αυτή έπεκτείνεται 
έπι επιφάνειας 32,000 τετραγων. μυριαμέτρων. Τοΰτο 
υπήρξε μέγα πρός τήν πρόοδον και άνάπτυξιν βήμα καί 
απαρχή τής διαδόσεως τής ζακχάρεως ταύτης άνά πάσαν 
την Ευρώπην.Ταϋτα κατά τόν αποκλεισμόν*  άλλά τούτου 
άρθέντος καί τής ξένης πάλιν ζακχάρεως πλεονασάσης, ή 
έν Ευρώπη ούκ ολίγον έζημιώθη ώς ύπολειπομένη,άλλως τε 
και τοΰ ζακχαροκαλάμου*  χάρις όμως είς τό ένδιαρέρον τής 
κυβερνήσεως άφ ’ ίνός καί είς τά φιλοπρόοδα καί φίλεργα 
τών κατοίκων αισθήματα άφ’ετέρου, ή καλλιέργεια καί ή 
ποιότης τών σεύτλων τοσοΰτον έβελτεώθη δι’ άλλεπαλλή- 
λων πειραμάτων καί δοκιμών, ώστε τό προϊόν αυτών ήίύ- 
νατό ν άμιλλάται μετά τών ξένων ζακχάρεων, άς μάλιστα 
και υπισκελισαν κατά τά τελευταία έτη.

Τοιοΰτον έν σοντόμφ τό ιστορικόν τής ζακχάρεως*  ένφ τό 
πρώτον μόνον έκ τοΰ ζακχαροκαλάμου έλαμβάνετο, ήδη 
και τα σεΰτλα κέκτηνται τό προνόμιον τοΰτο, παρέχοντα 
άνάλογονπρός τό πρώτον χυμόν, δν ή βιομηχανία ύπό διά
φορον τής πρώτης μορφής τφ έμπορίφ παραδίδει.

Το ζακχαροκάλαμον ύπαγόμενον είς τήν τάξιν τών σι
τηρών καί έχον ύψος 3—6 μέτρων (είς τάς’Αντίλλας μάλι
στα και μέχρις 8 μέτρων) κέκτηται τά αυτά ώς καί τά άλ
λα σιτηρά χαρακτηριστικά, δηλ. καλάμην λείαν καί στίλ- 
βουσαν μετά κόμβων άπό διαστήματος είς διάστημα*  ή 
καλάμη μάλιστα τοΰ ζακχαροκαλάμου, μολονότι φαίνεται 
σκληρά, ούχ ηττον οΰδαμώς τυγχάνει τοιαύτη καθότι, κά
τωθεν τοΰ ΐξωτερικοΰ ίστοΰ ευρηται έτερος κυτταρώδης, 
πλήρης ύγροϋ γλυκέος.

Φύλλα έχει κιτρινωπά καί κολεώδη, μήκους 1—2 μέ
τρων· τά δέ άνθη του έν τή κορυφή μόνον συγκεντρούμενα, 
όμοιάζουσι πρός θύσανον.

Είδη τοΰ ζακχαροκαλάμου διακρίνουσι πλεΐστα' μεταξύ 
δέ τούτων είσί τά εξής:

, Τό ζακχαροκάλαμον τοΰ Otaiti, δυσκόλως έκ τών απο
τόμων ατμοσφαιρικών μεταβολών έπηρεαζόμενον δ χυμός 
αύτοΰ έχει 19—20 μέρη ζακχάρεως.

Τό ζακχαροκάλαμον τής βαταβίχς, χρησιμεΰον πρός 
κατασκευήν τοΰ ρωμιού, ταφιάς κλ.

Η διάρκεια τής βλαστήσεως τοΰ φυτού τούτου, μολο
νότι είναι 14 μηνών, ούχ ήττον διά τά κλίματα, ών ή μέ
ση .θερμοκρασία είναι 27®,δέν υπερβαίνει τούς 11 μήνας.

Ο πολλαπλασιασμός τούεου γίνεται διά μουσχεύματος· 
δηλ. άποσπάται μέρος τοΰ καλάμου, δπερ έντός οπής 15 — 
18 έκατοστ. βάθους τιθέμενον καί διά παχείας καί ελα
φρά; γής καλυπτόμενον, βλαστάνιι έντός 15 τό πολύ ημε
ρών άπο τής φυτεύσεως, οΰτω δέ άναπτυχθέν δύναται νά 
διατηρηθή έπί σειράν έτών, εάν έπιμελώνται αύτοΰ.

Κατάλληλος πρός φύτευσιν έποχή είναι εκείνη, μεθ’ήν 
περιμένονται βροχαί*  έν έναντίφ περιττώσει, τά άρδεύματα 
είναι έκ τών ύν ούκ άνιυ καί μάλιστα άποβαίνουσιν απα
ραίτητα, άμα τή εμφανίσει τών φύλλων, δτε καλόν είναι 
νά καθαρίζωνται καί τά διάφορα παράσιτα φυτά. Κατά 
τον 9ον άπο τής φυτεύσεως μήνα, τά φύλλα, άρχόμενα έκ 
τών κάτω μικρόν κατά μικρόν, πίπτουσιν ούτως ώστε κάτά 
τόν 12θνμήνα δέν υπολείπεται παρά δέσμη μόνον φύλλων 
κατά τήν κορυφήν.

Άμα τή ώριμάνσει, κόπτουσι τάς καλάμους σχεδόν έκ 
της ρίζης των καί άφαιροΰντες έξ αυτών τά ύπολειπόμενα 
τών φύλλων πρώτον καί έκ τής καλάμου τό άνώτατον μέ
ρος μετά δύο κόμβων,τό καί ώς νέον μούσχευμα χρησιμεΰον, 
πέμπουσι τά άλλα είς τούς μύλους, όπου διά διαφόρων μη
χανημάτων μεταβάλλονται είς τεμάχια καί πιέζονται πρός 
παραλαβήν τοΰ χυμού,οστις καί ζακχαροποιεϊται είτα.Έν 

τετραγωγικόν μυριόμιτρο-< (hectare), περιλαμβάνον 15 — 
20,000 στελεχών, δύναται νά παραγάγη 5 χιλ χιλιογράμ- 
μων ζακχάρεως.

Λ. Β«λ.

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ!
’Εμπρός παιδιά πετάξατε 

’X τά Κρητικά πεδία 
.’Εκεί ή Ελευθερία 

Ή δόξα κ’ ή τιμή I

Έμπρόί, ώ τέκνα τρέξατε 
Ή δόξα σας φωνάζει 

Τό Έθνος μας σάς κράζει 
Βοήθειαν ζητεί I

Μή καρτερείτε τρέξατε 
Όπου τυράννων πλήθη 

Μετ’ ’Αδελφών σας στήθη 
Παλαίουν λυσσωδώς I

Τό αΤμα ρέει χύνεται 
Τών δούλων ’Αδελφών σας 

’Ιδού πρό τών ποδών σας 
Σάς κράζει ή τιμή !

Τρέξατε τέκνα τρέξατε 
Ποσώς μή καρτερείτε 

’Ελεύθεροι καί δούλοι 
Όρμήστε μέ καρδιά !

Τόν τύραννον πατάξατε
g. ’Απόγονοι γιγάντων 

Είναι καιρός παιάνων 
Καί δόξης και τιμής !

’Εμπρός, ω τέκνα 
Γενναία Ελλήνων

Ψάλλατε ύμνον 
Νίκης χαράς I

Καί δείξατε πάλιν 
Τήν εύκλειαν χρόνων

Γενναίων προγόνων 
Πώς εϊσθε παιδιά !

Γιοόργίεβον
ΚΛ. ΦαΤΗ

Ο ΦΟΝΕΤΣ!

Κακούργε 1 κακούργε I κακούργε !
Βλέπεις, ή ομίχλη σοί φράττει τήν οδόν. Είναι τό 

κάλυμμα, όπερ σοί παρεντίθεται διά νά μή ίδης τόν 
ούρανόν.

Ό άνεμος φυσά μετά πολλοΰ θορύβου. Σέ τρομά
ζουν οί φοόεροί ουριγμοί ; Είναι αί φωναί τών δαιμό
νων, αίτινες. έμποδίζουσι τόν Ύψιστον νά εΐσακούση 
τάς παρακλήσεις σου.

Ό "Ηλιος σέ θαμβόνει ; δέν δύνασαι νά τόν άντικρί- 
οης ; ’Αλλά είναι ό οφθαλμός τής γενεάς, ήτις σέ βλέ
πει καί σέ καταραται, ενόσω τολμάς νά βαδίζης ύπό τό 
φως του.

Ή Σελήνη σοί φαίνεται ωχρά ; έρυθρά ; πυρώ
δης ; .. . Σοί άναμιμνήσκει τό ζέον καί θερμόν αιμα, το 
όποιον έχυοας τόσον οκληρώς !

Έρωτας, διατί βρέχει;
Ό θεός κλαίει, . . . είναι τά δάκρυα του, διότι τόν 

έκτύπησας.
Έζαλίσθης, λέγεις ; πονοκεφαλείς ;
Άλλά είναι ή συνείδησιί, ήτις δέν θά παύση νά σέ 

τίπτη.
Κρ.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πρός καταστροφήν τοΰ μεμολυσμένον άέρος, Λ 
τοΰ ΰπάρχοντος έν αύτώ μασματικοΰ μικροβίου 
πολλοί άρχαίοθεν έπενοήόησαν τρόποι.

"Εκαιον τό θειον, οΰτινος ό καπνάς καταστρέφει 
τά μιάσματα. Τοΰτο έποίονν καί έπί τής έποχίϊς 
τοΰ Ομήρου. Ό δέ Όδνσσεύς τό αύτό έπραξεν, 
άφοΰ έφόνευσε τούς μνηστήρας καί τάς φαύλας θε
ραπαινίδας Όμοίως δέ καί <5 Άχιλλεύς έκαθάρισε 
τό δέπας αύτοΰ διά θείου.

Άλλά καί ό καπνάς καταστρέφει τά μιάσματα. 
Έν Άθήναις τά πάλαι έπί λοιμοΰ έκαθάρσιαν τήν 
ατμόσφαιραν έκ τοΰ μιάσματος, άνάφαντες είς δι
άφορα μέρη τής πόλεως πυράς. Κατά δέ τήν δια
ταγήν τοΰ Άκρωνος ίατροΰ διέκαιον καί παρά 
τοΐς νοσοΰσι πυράς. Καί έν ’Ασία κατά παράδο- 
σιν, έπικρατουντος λοιμοΰ, έκαιον πυράς έν ταϊς 
όδοίς πράς καταστροφήν τών μιασμάτων. Είς δέ τά 
λοιμοκαθαρτήρια καταστρέφουσι τά μιάσματα χα- 
πνίζοντες τά διάφορα άντικείμενα διά καπνίσμα
τος διαφόρων εύφλέκτων ύλών, άχύρων κλπ.

Ή συνήθεια τοΰ άνάπτειν έν ταϊς όδοϊς πυράς 
κατά τήν παραμονήν τοΰ Άγιου Ίωάννου τοΰ Φα- 
νιστή τή 27 Αύγούστου άποβλέπει πράς καθαρι
σμόν τής άτμοσφαίρας έκ τών κατά τήν έποχήν 
ταύτην έπικρατούντων έν αυτή μιασμάτων·

“Οταν κατά τήν δλωσιν τής Τριπόλεως τό 1821 
παρήχθη λοιμός έκ τής σήψεως πολυαρίθμων πτω
μάτων τών φονευθέντων έχθρών, ό Ιατροφιλόσοφος 
Πύρρος διέταξε ν’άνάπτουν πυράς πέριξ τών νο- 
σοΰντων, οϊτινες καί άπηλάττοντο τής νόσου. Ω
σαύτως καί αί όσμαί διαφόρων άρωματικών ούσι- 
ών, Ιδίως τής δάφνης έθεωροΰντο άρχαιόθεν ώς 
καταστρέφουσαι τά μιάσματα.

Ό Λουκιανός άνίιφέρει δτι ό Σκύθης Τόξαρις ό 
ίατρός πρός καταστροφήν τοΰ λοιμικού έν Άθή
ναις μιάσματος διέταξε καί έράντισαν τάς στενάς 
όδοΰς διά πολλοΰ οίνου.

Πρός παρεμπόδισιν τής παραγωγής μιασμάτων 
έκ σεσηπότων πτωμάτων, έν Αΐγύπτφ έταρίχευον 
ταϋτα, έν δέ τ^. Άσία διετήρουν άσηπτα τά πτώ
ματα έν έλαίω. Οΰτω δέ εΰρέθη τό πτώμα τοΰ Βή- 
λου έν τώ τάφφ αύτοΰ, δν Λνοιξεν ό Ξέρξης ό 
Δαρείον.

ΈπίΌμήρου^μετεχειρίζοντο χρίσμα τι λιπαρόν, 
δπερ έκάλουν ά λ ε ί φ α ρ, ώς καί τά μέλι. Ούτως 
διετηρήθη τό πτώμα τοΰ Άχιλλέως άταφον έπί 
18 ήμέρας.

Τό μέλι είνε άντισηπτικόν. Ό Κλεομένης ό τής 
Σπάρτης βασιλεύς διετήρει έν μέλιτι τήν κεφαλήν 
τοΰ φίλου του Άρχωνίδου- Όμοίως τό σώμα τοΰ 
’Αγησιλάου διετηρήθη έν μέλιτι, μετακομισθέντι 
είς λπάρτην.

Τό σκόρδιον έπίσης 5χει αντισηπτικήν ίδιότητα.
Ή δέ χημεία παρέσχεν ήδη έτέρας ούσίας δρα- 

στικωτέρας. τό φανικόν όξύ, τό άρσενικώδες όςύ, 
τόν διττοχλωροΰχον ύδράργυρον, τό χλωροΰχον ύ·
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δρογόνον, τόν θειϊκδν χαλκόν, την στυπτηρίαν, τό 
οίνόηνβυμα, τήν χλωροΰχον τίτανον, τό νίτρον, 
τό αλας, τόν καπνόν τής σακχάρεως, τό χλώριον, 
τόν όξικόν μόλυβδον, τόν θετικόν σίδηρον, τό 
όζον κλπ-

'Ομοίως ό ηλεκτρισμός, αί άστραπαί, αί βρονταί, 
αί ήψαιστειώδεις έκρήξεχς, Λ δνναμίτις, αί μεταλ
λουργικοί έργασίαι. καταστρέψουσι τά. μιάσματα. 
Αί δέ θύελλα», καταιγίδες, βροχαί. χιόνες καί ά
νεμοι διαλύουσι και διασκορπίζουσιν αύτά.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ζωΐχός ηλεκτρισμός χαί μαγνητισμός.

Ή ακατανόητος αΰτη δύναμις, ή ένυπαρχουσα είς πάν
τα τά έμψυχα όντα, υπάρχει ενίοτε είς τινας περιστάσεις 
έν υπερβολή καί παρουσιάζει διάφορα έκτακτα αποτελέ
σματα. *"

Έν Καναδφ της ’Αμερικής νείνις τις είχε τοσαύτην πο
σότητα ζωικού Ηλεκτρισμού, άστε ώμοίαζε πρός ηλεκτρι
κήν μηχανήν. Ούδεις ήδύνατο νά έγγίση την χεΐρα της, διότι 
ήσθάνετο τιναγμόν σφοδρόν. Ήτο δέ τοσούτος ισχυρός, ώ
στε 20 άνθρωποι συγκρατούμενοι διά τών χειρών των ή- 
σβάνοντο ζωηρόν ηλεκτρικόν κλονισμόν.

Σύν τούτοις είχε καί δύναμιν μαγνητικήν. Μάχαιρα ά- 
νεπηδα έπί τής χειρός της, βελόναι προσεκολλώντο έκ τής 
χειρές της καί έκρέμαντο διά τών ακίδων των. Έάν δέ 
είσήρχετο είς θάλαμον, ένθα ύπήρχον άνθρωποι, έκαστος 
τούτων κατελαμβάνετο ύπό νευρικής ταραχής και ό μέν 
δπνωττε, δ 31 Ι-χΛίφΛτο. Παιδίον ίγγίζον την χεΐρα της 
κατελαμβάνετο ύπό ύπνου. Είς κύων έμεινε ύπνώττων παρά 
τούς πόδας της διαρκώς, ώς νεκρός.

Τοιαύτην ύπερβάλλουσαν ηλεκτρικήν δύναμιν έχουσι καί 
τινες Ιχθύς, ώς ή νάρκη (Torpille), ό Σίλλουρος, ό Γυ· 
μνωτής, κτλ. Και δένδρα επίσης ύπάρχουσι τοιαύτα ηλε
κτρικά.

ΜεαβμαπεχαΙ έβτόαι.
Τά μιάσματα διαρκοϋσιν έπί έτη, όπόταν είσίν έγκλει

στα. Συνέβη ν’άνοιχθή τάφος θανόντος έκ κοινής νόσου 
προ έτους και έπέκεινα, έκ δέ τής άποφοράς ύπέστησαν οι 
παρεστώτες κεφαλαλγίαν, ναυτίαν καί τινες νόσον. "Αλ
λοτε ήνεώχθη τάφος μετά 30 ετη, ένθα έκειτο θανών έξ ευ
λογίας καί άμέσως προσεβλήθησαν ίκ τής νόσου οί άνοί- 
ξαντες τόν τάφον.

Διά τούτο άρχαιόθεν ίπεβλήθη θρησκευτικώς τό ένταφιά- 
ζειν καλώς καί έν λάρνακι τούς νεκρούς, ίνα μή διαχύνε
ται τό εκ τής σήψεως μίασμα. Ομοίως πρός τούτο ίπενοή— 
θη ύπό τών άρχαίων και τό καύσιμον τών νεκρών, 5περ ιδίως 
έπραττον είς πτώματα εκ λοιμικών νόσων άποθνησκόντων. 
Οΰτω λέγει δ "Ομοιρίς, δτι εγενετο έν Τροίφ, ένσκήψαντος
τού λοιμού.

Μακροβιότης φυτών.
Ή πτελέα ζή ........................ 335 ε'τη
Ό κισσός 450
Ή σφένοαμνο; 9 .................................... ...  , 516 »
Ή λάριξ » ...................................  '. 576
Ή πορτοκαλεα » ... 0 0 . - . - « . 630 9
Ή κυπαρισσος 9 ........ 800 »
Ή ελαία » .............................................. 800 9
Ή κάρυά » 900
Ό πλάτανος 9 . ............................................. 1000 »
Ή φιλύρα D .............................................. 4100 »
Ή πεύκή » . , , . 1200 >
Ή ίρδς 
Ή κέδρος

9 ...... ............... 1500
» .......... 2000 »

Ή σμίλαξ » ................................... 3200 »

Τό μίλι.

Τό μέλι διατρέφει τά φυτά εν τή νηπιότητι αύτών, ώς τό 
γάλα διατρέφει τά ζώφ. Εύρίσκεται δέ τούτο εις τούς κορ
μούς τών δένδρων καί εις τάς χορτώδεις καλάμους τής ζακ- 
χάρεως, τοΰ αραβοσίτου καί εές τάς διαφόρου; ρίζας, ιδίως 
δέ εις τάς τών οαυκίων,γουλίων, ραφανίδων, γεωμήλων κτλ. 
και κατ’ έξοχήν είς τούς πέπονας, τάς σταφυλάς καί τάς 
διαφόρους οπώρας. Αί εκ τών κυψελών άναπεμπόμέναι ό- 
σμαί διαδκλοΰσι τήν ποιότητα καί είδος τοΰ άνθου ή φυτού, 
έξ οΰ άπεκομίσθη τό μέλι.

-τ—cog ο, ■» n

έξ

Α| ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Ό βομβαρδισμός τού ’Ακρωτηρίου.

Μετά ζωηρότητος καί έπιτυχίας παρίσταται έν 
δλφ αύτής τώ μεγαλείο) Α άνήκονστος Kai άπάνθρω- 
πος σκηνή, τοΰ βομβαρδισμού τών χριστιανικών κρα
τών έν τώ Άκρωτηρίφ. Άλλ’ δσω απεχθής φαίνεται 
από τής μιας αύτής δύεως τοσουτον λαμπρά καί 
έπιψανής είναι Λ ύψωσις, της σημαίας μας έν τοι- 
αύτη κρισίμφ στιγμή.ΟΓ Αγγλοι πρώτοι έθαύμασαν 
άπεικονίσαντες τόν μοναδικόν τούτον Αρωϊσμόν.

ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΝ και η ΜΗΛΟΣ

Οί δύο ούτοι λιμένες σπονδαϊον μέρος έλαόον 
είς τά διαδραματισθέντα καί γινόμενα έν Κρήτη. 
Δι’ δπερ έθεωρήσαμεν έπίκαιρον νά δημοσιεύσωμεν 
κα\ τούτους έν τώ ήμετέρω πβριοδικώ.

Λύβεις τών ίν τώ ύπ- άριΟ. φύλλω 
Αινιγμάτων.
48. Πρόβλημα

1,312,500 βήματα, 10,500 στάδια καί 202 «/, γεωγρ μίλια ή 
1,400 αγγλικά.

‘Ελυσαν αύτό b κ. Δ. Συνοδινός έξ ’Αθηνών, ό κ. Μιλ. Κορο- 
ποόλης ίκ Ναύπακτού, ή δεσποινίς Εύρ. Μαλτέζου έκ Πειραιώς, δ 
κ, Δημ· ©εοδώρου έξ Αίγιου καί b κ. Θ. Εύσταθ,άδη; έξ ’Αθηνών 

49 Πρόβλημα
Έάν ή λογιών θεωρηθή ώς πιριέχουσα δδβΰ στρατιώτας, αί 2000 

λεγεώνες έκπροσωποΰσιν 13,332.000 στρατιώια», «άν δέ θρωρηθή 
ώς συνισταμέννη έκ 4,500 έκπροσωποΰσιν 9,000,000-

"Ελυσαν auto b κ. Συνοδινις έξ ’Αθηνών καί b χ. Β. Καρυστι- 
νός έξ ’Αθηνών.

50. Αίνιγμα.
Ήθρυαλλίςέν λυχνφ.
Έλυσεν αΰτδ b χ. Δ. ©εοδώρου έξ Αίγιου-

51. Αίνιγμα.
Ρίψ χ άσπίς=ρίψχ«πις.
Έλυσεν αυτό b χ. Εύσταθιάδης έξ ’Αθηνών.

Αίν£γματ«
48. Πρόβλημα

Είσελθών τις είς χήπον έκοψε μήλα, άτινα καί διένειμε κατά τόν 
έξής τρόπον ! Είς 'μεν τόν πρώτον φύλακα (τοΰ κήπου) ίδωχε τά 
ήμίση χαί τό ήμιαυ έτι τοΰ ένός μήλου, εις δέ τόν δεύτερον τά ήμί- 
ση τών μεινάντων χαί τό ήμισυ ένός μήλου καί εις τόν τρίτον τά 
ήμίση τών λοιπών ώς χαί τό ήμισυ ένός μήλου' άπέμεινε δε αύτώ 
έ» μόνον μήλον.

Πόσα μήλα έκοψε έν όλη», άφοΰ έν χαί μόνον είχε», δταν έξήλθε;

49. Πρόβλημα
Ποιος είναι δ αριθμός, δστις παράγει γινόμενον 1110 πολλαπλα- 

βιαζόμενος «πι 3.—-2220 έπί 6.—3330 επί 9 χαί 4440 έπ'ι 12 ;
5ο. Πρόβλημα

Ποιον είναι τό ποσόν εκείνο, δπεο αύξανόμενον Ιτησίως χατά τό 
1/5 αυτού φέρει είς τό τέλος τοΰ τρίτου έτους άθροισμά δρ. 43,200;

Έκ τοΰ τυπογραφείου τών καταστημάτων ’Αν. Κωνταντινίδου 1897-


