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Η ΤΟΡΠΙΛΛΗ
ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΗΣ

Χάριν τών ήμετίρων αναγνωστών, έπειδή πολύς γίνεται 
λογος κατ’ αύτάς περί τοΟ περιέργου τούτου καί καταστρε
πτικοί τών πλοίων μηχανήματος, τής <τορπίλλης»,μεταφέ- 
ρομεν εις τάς στήλας τοΰ ήμετέρου περιοδικού τήν Ακόλουθον 
λίαν ένδιαφέρουσαν περί ταύτης διατριβήν μετά τών σχεδια
γραμμάτων τής τελειοτέρας καί έν χοήσει σήμερον καί παρ’ 
νμϊν, έχοντες πεποίθήσιν, ότι θέλομεν ευχαριστήσει άύτούς.

«Τπδ τδ όνομα «τορπίλλη» χαρακτηρίζεται γενικώς πάν 
υποβρύχιον έκρηκτικδν μηχάνημα.

Χρήσις τοιούτου μηχανήματος έγένετο τδ πρώτον κατά 
τόν ύπέρ ανεξαρτησίας τής Αμερικής πόλεμον, καθ’ δ·· ένεκα 
τής «τελείας αυτού δεν έχρητιμοποιήθη έπωφελώς,Τά πρώτα 
πειράματα εγενοντο ΰπδ τών Bushnell κατά τον παρελθόντα 

Σχ. 1. Τορπίλλη Whitehead. Έξωτερικλ Sno^x?-
Σχ 2. Τορπίλλη Whitehead. ’Εσωτερική διασκευή·

αιώνα και Fulton εν έτει 1801, οπότε αί άναφλέξεις έγί- 
νοντο διά μηχανισμοί ωρολογίου, λίαν ατελούς καί Ακαταλ
λήλου προς τούτο.

"Ενεκα τούτου πΖσα ελπίς περί επωφελούς χρησίμοποιή- 
σεως τοΰ μηχανήματος αύτοΰ σχεδόν είχεν έκλείψει, βτε περί 
τά μέσα περίπου τής ληγούσης έκατονταετηρίδος ό συνταγ
ματάρχης Golte διά πρώτην φοράν ^χρησιμοποίησε προς άνά- 
φλεξιν αυτής ήλεκτρικδν ρίΰμα, άποστείλας τοιοΟτον από 
άποστάσεως 30 περίπου ναυτικών μιλλίων. "Εκτοτε τούτο 
άρχεται τελειοποιούμενου. Χρησιμοποιείται μάλλον ή ήττον 
επωφελώς ύπδ τών Ρώσσων κατά τδ 1854 καί μετά δεκαε
τίαν ολόκληρον ύπο τών κρατών τής Νοτίου Αμερικής, άτινα 
κατήρτισαν συστηματικήν υποβρύχιον άμυναν. Κατά τήν αυ
τήν έπαχήν ^παρουσιάζεται. τδ πρώτον ή έπιθετική τορπίλλη 
ύπό σχήμα έμβόλυυ τετοποθετημένου έπί Ακοντίου,δι’δ έκλήθη 
καί έπακόντιος.

’Από τού 1864 μέχρι τού^Ι 865 έδρασαν κυριολεκτικώς 
τά David, μικρά σκάφη,’ φέροντα έπακόντιον τορπίλλην, δι’ 
ών οί Νότιοι έπιτιθέμενοι εξ Απροόπτου κατά τών κολοσσών 
τών Βορείων, έπεφιρον Ανυπολογίστους καταστροφής, οΐτινες 

κατορθώσαντες νά αιχμαλωτίσουν έν έξ αύτών, Atlanta κα
λούμενου, κατεσκεύασαν καί αυτοί έπακοντίους τορπιλλοφό- 
ρους λέμβους, δια μιάς των όποιων ό υποπλοίαρχος Cue-Run· 
ge, κατεβόΟισε την AlbermaJe, σωθείς έκ βεβαίου κινδύνου, 
καθόσον βυθισθέντος τοΰ πλοίου του ύπό τών εχθρικών βλη
μάτων, έρρίφθη ιίς την θάλασσαν μέσφ χαλάζης σφαιρών.

Άλλ’ έν φ οί τοΰ άλλου Ημισφαιρίου έχρησιμοποίουν τδ 
είδος τοΟ το τής τορπίλλη;, έν Αύστρίο: ό Αντιπλοίαρχος D θ 
Lupis, καθηγητής των Ανώτερων μαθηματικών παρά τή 
Ναυτική Άκαδημίιγ τής Φιούμης, ήσχολεϊτο εις την έξεύρε- 
σιν αύτοκινήτου μηχανήματος υποβρυχίου, φέροντό; τήν εκρη
κτικήν ουσίαν, όπερ προώριστο νά Αντικαταστήσιρ την συ
σκευήν τοΟ Άρχιμήδους. Κατά τον αύτδν χρόνον εγενοντο 
καί τινα πειράματα παρ’ άλλων διά μικρών έφολκίων φερόν- 
των ύποβρυχίως την εκρηκτικήν ουσίαν, άλλ' ή χρησιμόποιη- 
σίς των έγκατελείφθη, κάτανοηθείσης πάραυτα τής άτελοΰς 
κατασκευής των.

*0 De Lupis περατώσας την έκπόνησιν των σχεδίων, του, 

ι

περί τά τέλη τοΰ 1868, δύο έτη περίπου μετά τήν γνωστήν 
ναυμαχίαν τής Λίσσης, Αλλά μή έχων τά μέσα όπως προβή 
εις δόκιμά;, έδωκε τά σχέδια πρδς έκτέλεσιν ε?ς τινα "Αγγλον 
σιδηρουργόν, έργαζόμενον παρά τινι συνεργείφ τής Φιούμης, 
καλούμενου Whitehead, τεχνίτην άριστον. δστις έπενεγκών 
καί τάς ίδικάς του τροποποιήσεις, προέβη είς πρώτας δοκιμάς 
μετά τοΰ Lupis τφ 1869.

Ή πρώτη κατασκευασθεΐσα τορπίλλη πόρρω απέχουσα 
τής ΰπδ τδ γνωστόν σχήμα μετάλλινου κήτους,παρουσιαζομέ- 
νης σήμερον, έδωκε τότε ταχύτητα μόλις 7 ή 8 μιλλίων, 
δι’ ό ή Αύστριακή Κυβέρνησις, πρδς ήν προύτάθη ή Αγορά 
ταύτης, ουδέ προσοχής ήξίωσε τήν πρότάσιν ταύτην. Συνέ
πεια τούτου ύπήρξεν ό θάνατος τοΰ De Lupis, ου έτρώθΚ. 
καιρίως ή φιλοτιμία.

Ό Whitehead—ώς άλλως βέβαιοί καί τδ όνομά του, ση
μαίνον έν τή ’Αγγλική Άσπροκέφαλος — γενόμενος κάτοχος 
τοΰ μυστικού καί τών σχεδίων, Αφού έμελέτησεν έφ’ Ικανόν 
ταΰτα, βοηθούμενος καί ύπδ τής διανοητικής του ίκανότητος, 
έτροποποίησεν επί τά βελτίω τον μηχανισμόν καί τδ σχήμα 
τής τορπίλλη; καί κατά τδ έτος 1873 παρουσίασε πρδς τήν
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Αύττρίακήν Κυβέρνησιν τόν πρώτον τύπον τής ίχθυοειδοΰς 
αυτοκινήτου τόρπίλλης του, όστις ήγοράσθη παρ’ αύτής άντί 
Ικανών εκατομμυρίων· ή Τύχη δέν ήθέλησεν όπως αύτη λάβρ 

' τό όνομα τοΰ πραγματικού εφευρέτου της.
Έκτοτε, τελεωποιουμένη διαρκώς, παρουσιάσθη ύπδ νεω- 

τέρους τύπους κατά τά ετη 1880, 85, 86, 90, 95 καί 96, 
διαφέροντας κατ’ έλάχιστον, μηδόλως όμως κατά τδ σχήμα, 

ί Σήμερον τά έν Φιούμη συνεργεία Whitehead, άπασχο-
λοΰσι κόσμον ολόκληρον τεχνητών, έκαστος τών οποίων έπε- 
ξεργάζεται ιδιαιτέρως έν τεμάχιο*.  Τήν συναρμολόγησή 
πάντων τών τεμαχίων τούτων έξετέλει αύτδς ό Whitehead 
μέχρι πρό τίνος, άλλ’ ήδη γηράσαντα τόν άνηκατέττησεν ό 
υίός του John. Τό κατάστημα Whitehead διετήρησε μυστι- 
κώτατον τόν μηχανισμόν τής τορπίλλη; του, ής τήν κατα
σκευήν διά προνομίου ευρεσιτεχνίας εΐχεν άναλάβει, μέχρι τοΰ 
} 883, βτε τεχνίτης τις ύποκλέψας τό μυστικόν τό έπώλησε 
πρός τόν έν Βερολίνφ μηχανουργόν SchwartzOpf— κατ’άν- 
τίθεσιν δέ τοΰτο έν τή Γερμανική σημαίνει Μαυροκέφαλος— 
όσης άντικαταστήσας. τόν χάλυβα, ΐξο5 εΐνε κατεσκευασμίνη 
ολόκληρος ή τορπίλλη Whitehead διά φωσφορομιγοΰς κρα
τερώματος, έτελειοποίησε τό μηχάνημα, έπιτυχών μείζονα 

; ' ταχύτητα και παρουσίασεν έν έτει 1884 τό πρώτον υπό
δειγμά τόυ.

Κρίνομε*  περιττόν νά προσθέσωμεν, ίτι συνεπείς τούτου ό 
Άσπροκέφαλος ένήγαγε τόν Μαυροκέφαλον, μέχρι δέ τής 
σήμερον ή ύπόθεσίς των εΐνε εκκρεμής.

'. Σήμερον είσι γνωστοί έκτος τών δύο άνωτέρων τύπων καί
οί τόΰ Berdan, Lay, Howel, Brennan, Bustamente, Paul
son, Ericsson, Victoria καί Siemens-Edisson, διοικουμένη 
άπό τής ξηρά; διά συρμάτων (torpilles dirigeables), άλλά 
πάντων τούτων τελειότεροι εΐνε ot Whitehead καί Schwar-

1 tzCOpf, κατ’έλάχιστον διαφίροντες άλλήλων. (
Έν τφ σχήματι 1 παρίσταται ή τορπίλλη Whilehead.

. Ώς βλέπει δέ τις ομοιάζει πρός «γάρον ’Αβάνας.
, Ώς δείκνυται δ’έν τω σχήματι 2, διαιρείται είς 7 κύρια 
μέρη Β, Κ, Ρ, Α, Μ, Ε καί Σ. Τό-γράμμα Β παρίστησι 

. ’ τήν αιχμήν τής τόρπίλλης μετά τής άκίδο; α (σχ. 2) και 
τών κερατίων κ, είς τό εσωτερικόν τοΰ όποιου διακρίνεται ό 
έπικρρυστήρ, ό άναφλέγων τό έμπύριον. Ή άκίς α, τά κερά
τια κ, κ καί ό έπικρουστήρ άποτελοΟσιν έν σώμα, κεχωρι- 
σμένον τοΰ υπολοίπου κώνου τής αίχμή;’ τοιουτοτρόπως έάν 
ή τορπίλλη προσκρούση καθέτως έπί τίνος έπιφανείας, ό έπι
κρουστήρ άναφλέφιι τό έμπύριον, έάν δε ή τορπίλλη πρόσ
κρουση ύπό γωνίαν πλαγίως κατά τίνος έπιφανείας. τά κερά - 

' τια ώθοΰσι τδν έπεκρουστήρα καί άποσοβεΓται ή άνάφλεςις.
Τό γράμμα Κ παριστάνει τόν κώνον τής γομώσεως, έντός 

τοΟ οποίου εισέρχεται ή έναυσματοδόχη μετά τοΰ εμπορίου, 
προ τοΰ όποιου κοχλιόΰται ή ρίς, ούτως ώστε ό έπικρουστήρ 
μικρόν άπέχει τοΰ τυμπάνου· Έντός τής όρειχαλκίνης έναυ- 
σματοδοχης έντίθενται πλακοΰντες ξηράς βαμβακοπυρίτιδος, 
έντός δέ τοΰ κώνου Κ, ών αί κοΐλαι παρεικί έπχλείφονται. 
διά παραφίνης, όπως ή έκρηκτική ούσία προφυλάσσηται άπό 
πάσης άτμοσφαιρικής έπηρείας, έντίθεται ή υγρά βκμβακοπυ- 

,, · ρϊτις. Τό διαμέρισμα Ρ, καλείται ρυθμισιής βυθίσεως καί
f περικλείει τδ ρυθμιστικόν έκκρεμές καί τό ύδροστατικόν ?μ-

βολον. Έν αύτφ έγκλείεται τό μέχρι πρό τίνος μυστικόν τοΰ 
Whitehead. Εΐνε όντως περίεργον, μηχάνημα, καθ’ότι δΓ 
αύτοϋ ρυθμίζεται τό ύφαλον βύθισμα κατά τήν διανυθησομέ 
νην άπόστασιν. Τοΰτο συγκοινωνεί διά συστήματος λεπτοτή
των χαλύβδινων μοχλών, καί όδοντωτών τροχών μετά τοΰ 
πηδαλίου δ' τής κατά κάθετον έπίπεδον διευθύνσεως τοιου
τοτρόπως δ’ άπαξ ρυθμιζομένου τοΰ ρυθμιστοΟ Ρ, ή τορπίλ
λη, έκσφενδονισθείσα, άφοΰ κάμγ άλματά τινα βφαλα, ώς ό 

. δελφίν, μέχρις ό,του λειτουργήση ό ρυθμιστής, βαίνει πλέον 
άπαρεγκλίτως πρός τόν στόχον.
, Έν τφ διαμερίσματι Δ, δπερ καλείται ·Αεροθάλαμος καί 
εΐνί έντελώς στεγανόν, Αποθηκεύεται ό πεπιεσμένος άήρ, δι’ 
οδ κινείται ή κινητήριος μηχανή· .συνήθως ό έν αύτφ άήρ 

εΐνε ύπό πίεσιν 75 περίπου κτμυσφκιρών' ίιά τούτου ή τορ- 
πίλλη.ίύναται νά διανύση άτόβταβιν 400 περίπου μέτρων 
με ταχύτητα 32 περίπου μιλίων· έννοεϊταϊ, 2τι 3υναΤαι νά 
διανύση άπόιτασιν μέχρι 1200 μέτρων, άλλά μετά ταχύτη- 
το; όμαλως έπιβρκίυνομένη;. Άνωθεν τοΰ άεροθαλβίμου τού
του, 5στις συγκοινωνεί διά αεραγωγοί σωλήνος μετά τοΰ 
διαμερίσματος Μ, έν ω περικλείεται μιάροσποπικη, άλλά τε
λειότατη τριχύλινδρος μηχανή Brotherhood, ύπάρχει ό κι · 
νητηριος μοχλός ω, δστις έλκόμενος, άνοίγει τόν, άεροφράκτην 
καί επιτρέπει τήν δίοδο'ν τοδ ύπό πίεσιν άέρος διά τοΰ άερα- 
γωγοΰ πρός τήν μηχανήν.

Τό διαμέρισμα Ε καλείται άρματοδόχη, περίκλίίεται δέ έν 
αύτή τό διά τήν ρύθμισιν τή; πλευστέτητος άπαιτούμενον 
έρμα· διά ταύτης διέρχεται ό σωλήν τής έκτονωσεως, περί 
τόν οποίον εϊνε ο άξων τών ελίκων.

Ή ούρα ΥΠ άποτελείται έκ δύο πλαισίων πτυοειδών, δια
σταυρουμένων καθέτως, τοΰ πηδαλίου δ' τής κατά κάθετον 
έπίπεδον διευθύνσεως τών πτερυγίων πνζ τής κατ’ οριζόντιον 
διεύθυνσιν πλεύσεως, δι’ ών έπιτβγχάνεται ή άπαρέγκλιτος 
πλεΰσις καί τών ελίκων, αϊτινες διά τιχο; μικρού συστήματος 
όδοντοτών τροχίσκων περιεχομένων έντός τοΰ διαμερίσματος 
Σ, στρέφονται άντιθέτως πρός άλλήλας. Αί έλικες αυται, εί 
και στρέφονται άντιστρόφω; πρός άλλήλας,ώθοΟσιν έν τούτοις 
πρδς τά προ'σω τό σώμα, καθόσον έχουσιν άντίστροφον έλικό- 
στροφον βήμα, χρησιμεύουσι 'δέ μόνον, ίνα μή ή τορπίλλη 
παρεκλίνγ.

Τοιαύτη ή τορπίλλη Whitehead, ήτις διαφέρει τής τοΰ 
Schwartzcopf μόνον κατά τήν σύστασιν τοΰ μετάλλου, καθό
σον αύτη ούσα έκ χάλυβα; ολόκληρος, σκωριφ ευκόλως*,  ένφ 
εκείνη παραμένει άναλλοίωτος. ’Επίσης ουσιώδης διαφορά 
υπάρχει είς τήν γόμωσιν κα'ι τήν ταχύτητα. ’Όντως δ’ εξε- 
τάζοντες τούς τελευταίους τύπου; βλέπομε*,  δτς αί μέν Του 
Whitehead πληροΰνται μέ 30 όκάδας βαμβακοπυρίτιίο; καί 
έχουσι ταχύτητα 28 μιλλίων; αΐδέ-Schwartzcopf πληροΰν- 
ται μέ 100 χιλιόγραμμα Gelatine explosive, έχουσι δέ τα
χύτητα 35 μιλλίων. Τό διαμέτρημα τόρπίλλης Whilehead 
τοΰ τύπου 1880. εΐνε 11 δακτύλων καί τό μήκος 4.40 καί 
5.75 τοΰ δέ 1886 τό μέν μήκοςεΐνε τό αύτό, τό δέ διαμέρι
σμα’15 δακτύλων.

Έκ τοΰ τελευταίου τύπου Schwartzcopf κατά τήν επίση
μον έκθεσιν τοΰ Γερμανοΰ VOO Hoffe πασσά, τοΟ διοργανω- 
τοΰ τοΰ Τουρκικοΰ στόλου έχει τό Ναυαρχείο*  τής Τουρκίας.

Χρήσις αυτοκινήτου τόρπίλλης έμεινε τδ πρώτον έν βτεε 
1878 κατά τόν ρωσσοτουρκικόν πόλεμον, πλήν άνεπιτϋχώς· 
συγχρόνως δέ ό Ρώσσος υποπλοίαρχος Dubassoff, όσης σή
μερον εΐνε άνηναύαρχος, κυβερνήτης τορπιλλοφόρου τίνος, άνε- 
τίναξε δι’ έπακοντίου τόρπίλλης έντός τοΟ Δουνάβεως τό τουρ
κικόν εύδρομον Ντουμπδίς-Έίφ.

’Επίσης τόρπίλλης Whitehead έγένετο χρή«; κατά τόν 
Σινογαλλικόν πόλεμον, άλλά πάλιν άνεπιτϋχώς· τότε επίσης 
ο υποπλοίαρχος de BuissOQ κυβερνήτης τοΰ ύπ’ άρ. 23 γαλ- 
λικοΰ τορπιλλοφόρου άνετίναξεν έντός τοΰ ποταμοΰ Μίν θω- 
ρηκτόν Σινικόν. 'Ομοίως αυτοκινήτου τόρπίλλης έγεινε χρή
σις κατά τόν μεταξύ Χιλλιανών καί Περουβιανών πόλεμον, 
κατά τήν Βραζιλιανήν έπανάστασιν καί τδν τελευταίου Σι
νιαπωνικόν πόλεμον.

Έν τούτοις, εί καί πεποίθησις έκράτει, on τά. άποτελί- 
σματα θά ήσαν φοβερά καί φονικότατα, τά πράγματα διέ- 
ψευσαν πίξταν προσδοκίαν. Διά τοΰτο, ένφ άφ*  ενός έπιδιώ- 
κεται τό απρόσβλητον τών ύφαλων, διά δικτύων, είτε άλλων 
μέσων, οΰχί δέ διά παχύτερων θωράκων, καθόσον, ή μείζων. 
άντίστασις όφίσταται μείζονα ένέργέιαν έκρήξεως, έπί τοσοΰ
τον έπιδιώκεται ή τελειοποίησές τοΰ όπλου τούτου δι’οό ή 
μέραν τινά θά άποφασίζηται έν μέρει ή τύχη τών λαών.

Σήμερον ίν τή ναυτική ύπηρεσί<ί γίνεται χρήσι; δύο ειδών 
τορπιλλών, καλούμενων άμυντικών καί έπιθετικών. Αί άμυν- 
τικαί τορπίλλχι αΐτινες, ώς δεικνύει καί τό όνομά των, χρη- 
σιμεύουσί πρός άμυναν τών άκτών χώρας τινός, διαιρούνται 

τ

είς ήλεκτροαυτοματικάς καί αύτοματοηλεκτρικάς, καταδύον
ται δ’ έντός τής θαλάσσης άπό τοΰ βυθοΰ τής οποίας στερε- 
οΰνται διά μικρά; άγκύρας. Ή άνάφλεξις γίνεται διά μι
κρών έμπυρίων, είς.& διοχετεύεται ήλεκτρικόν ρεΰμα. Τά δύο 
είδη τής τόρπίλλης ταύτης διαφέρουσιν άλλήλων μόνον κατά 
τόν τρόπον τής άναφλίξεως, καθόσον at μέν ήλεκτροαυτομα- 
τικαί, άναφλέγονται διοχετευόμενου τοΰ ρεύματος έν δεδο
μένη στιγμή άπό τής .ξηράς, αί δέ αύτοματοηλεκτρικαί φέ- 
ρουσι παρ’ αύταΐς ήλεκτρικήν στήλην πυθμένος καί αναφλέ
γονται μόνον, καί οσάκις πρόσκρουση έπ’ αύτών πλοΐον, ή όταν 
ύποστώσιν άπόκλισιν μεγάλην ύπό τοΰ σάλου, δν θά παρα- 
γάγη ή έλιξ τοΰ πλησίον διερχομένΟυ πλοίου. Διά ταύτας 
χρησιμοποιοΰνται ήλεκτρικά έμπύρια ύψηλής καί χαμηλής 
τάσεως, άτινα όνομάζονται ούτω, διότι πρός άνάφλεξιν τού
των διοχετεύεται μικρά; -ή μείζονος τάσεως ρεΰμα· τά χαμη
λής τάσεως άναφλέγονται διά τίνος γεφύρας έκ λευκοχρύσου, 
ήτις διαπυροΰται, τά δέ υψηλής διά τόξου ρεύματος ΐξέπα- 
γωγής.

Αί έπιθετικαί τορπίλλαι διαιροΰνται πάλιν είς έπακοντί- 
ους τορπίλλας καί αύτοκινήτους, άναλόγως δέ τοΟ είδους τής 
τόρπίλλης, δπερ φερουσι τά τορπιλλικά σκάφη, καλοΰνται 
τορπιλλοφόρα ή τορπιλλοβόλα.

■ Διά τάς αύτοκινήτους τορπίλλας χρησιμοποιοΰνται έμπύ- 
ρια κρουστικά.

Σήμερον τορπίλλαι ήλεκτροαυτοματικαί χρησιμοποιοΰνται 
καί έν τίί ξηρ£ διά τήν όχύρωσιν στενών, αίτινες πρός διά- 
κρισιν καλοΰνται στρατιωτικά! υπόνομοι, σκοπός τών όποιων 
εΐνε ού μόνον ή καταστροφή ολοκλήρων φαλαγγών άλλά καί 
ή πτόησις τοΰ έπερχομένου έχθροΰ. Τοιαύτην χρήσιν ποιούν
ται οί Αυστριακοί (Stein fugasse).

Φυίκ

ϊί
.3

Ή τοΰ. ήλίου θερμότης ύπελογίσθη είς 4 έως 5 εκα
τομμύρια βαθμούς Κελσίου. Είς έκαστον δηλ. αύτοϋ 
τετραγωνικόν μέτρον αναπτύσσεται, άνά παν δεύτερον 
λεπτόν τής ώρας, θερμότης δυνάμεώς 75,000 ίπ
πων (*).

Πόθεν ή αρχή τής πελωρίου ταύτης θερμότητος ;
Πρός έπίλυσιν τοϋ σπουοαιοτάτου τούτου ζητήμα

τος μεγάλως σ^^λ'ϊ καί ή κοσμογονική τών 
ν ε ψ ε λ ο 11?-ώ ν θεωρ.ία, καθ’ ήν ή ύλη, έξ ής συνί- 
στανται οί ήλιοι καί οί πλανήται, ήτο πρό άπειρων 
αΙώνων άραιοτάτη, άνευ ψ ω τ ό ς καί θερμότη
τος, καί δτι άκολούθως,. κατά τήν συμπύκνωσιν αύ
τής, ,συνήρχοντο τά μόρια καί έσχημάτιζον τά ούρά- 
νια σώματα, προστριοόμενα καί ωθούντα άλληλα πέ
ριξ διαφόρων κέντρων ών έν υπήρξε καί τό τοΰ ήμετέ- 
ρου ήλίου, δπως περίπου έν τή άτμόσψαίρα συμπυ- 
κνούνται οί ατμοί καί σχηματίζουσι τά νέφη.

Έκ τής μεγάλης ταύτης τών μορίων τριβής, έπόμε- 
νον ήτο νά παραχθή καί παρήχθη μεγίστη θερμότης, 
ήτις είς πολλά τούτων ϋπήρξε κολοσσιαία.

Ή αρχική δμως σψαϊρα, έξ ής βραδύτερον έπλάσθη 
τό ήμέτερον ήλιακόν σύστημα, έν -άρχψ τής συ- 
στάσεώς της, δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι ένέ- 
κλειε τήν μεγίστην τών θερμοτήτων, διότι αϋτη θά 
παρεκώλυε τήν συμπύκνωσιν καί στερεοποίησιν της 
ύλης πρός παραγωγήν πλανητών, ώς τοΰτο συμβαίνει 
είς άλλα ούράνια σώματα,άτινα έξακολουθούσιν έτι άπο- 
τελούμενα έξ άραιοτάτης ϋλης,όμοίας τη. τώνκομητών, 
τ ά ά διάλυτανεψελοειδή. Άλλά καί ταΰτα, 
έπειδή ή θερμότης των διαχεομένη όλονέν είς τό άχα-

(ΐ) diirapft fcTeti καλείται πα«α δυναμι; άνυψοΰβα ίν ivl δεύτε· 
ρολέπτφ βχροί 75 χιλιόγραμμων, εί; υψο; ενδ; μέτρου.

-νές έλαττοΰται μικρόν κατά yrupov, ίσως ποτέ δυνη- 
θώόι νά σχηματτσωσι, ψυχόμενης τής ϋλης των, d- 
στέρα τινά άπλοϋν ft πολλαπλοϋν. Τό Λμέτερον όμως 
Αλιακόν σύστημα ένέκλειεν ηττονα θερμότητα καϊ δκϊ 
τοΰτο Αδυνήθησαν οί πλανήται νά στερεοποιηθώσιν. 
Διά τοΰτο έστερεοποιύθη ft Γη, ό Άρης, 0 'Ερμής 
κ λ π., πλήν τοΰ Ήλίου δστις διατηρεί έτι τήν θερμό- 
τητά του, ώς έκ της μεγίστης μάζης αύτοϋ. Καί ήδη 
γεννΰται τό ζήτημα: Έπι πόσον ή θερμότης αύτη 
τοΰ Ήλίου θέλει διαρκέσει ; Δέν θά παύση έπί τέλους 
ό Ήλιος νά θερμαίνη καί νά ζωογονμ τούς πλανή- 
τας του;

Ή έτησία τον Ήλίου κατανάλωσες, Am τό έκψεύ- 
γον ποσόν της θερμότητος του Ήλίου θέλει χρησιμεύ
σει ώς. κυριώτατος δρος πρός λύσιν τοΰ ζητήματος 
τούτου.

Καί τωόντι δι’ άκριβών καταμετρήσεων, έπειδή εύ- 
ρέθη, δτι ή έτησία τοΰ Ήλίου κατανάλωσις είναι 1 */ 2 
ήτοι ή θερμότης αύτοϋ έλαττοΰται άνά έκαστον έτος 
κατά 1,50 ραθμοϋ Κελσίου, έπεται δη ό "Ηλιος όλονέν 
ψύχεται. Έάν δέ ύπολογίσωμεν τήκ κατάψυξιν ταύ- 

. την ί ,50 βαθμών κατ’ έτος, θέλομεν ίδμ δτι ό-Ήλιος 
άπό τής τον Χριστού γεννήσεως κατέστη ψυχρότερος 
κατά 1897 χ.1,50, ήτοι κατά 2371,25βαθμούςΚελσίου.

Έπειδή δμως, έάν τούτο συνέβαινεν άψ’ δτου ό Ή
λιος έσχηματίσθη, ήτοι πρό έκατομμυρίων έτών, 
έπρεπεν νά εΐχεν ήδη άποδάλει άπασαν τήν θερμΧ- 
τητά του, ήτοι νά ήτο ψυχρός, δέν δυνάμεθα ή νά 
παραδεχθώμεν μέσον οι’ού Λ άπώλεια αύτοϋ αΰτη . 
άντικαθίσταται.

Καό έάν μέν, Λ προστίθεμένη είς αύτόν θερμότης 
άναπληροϊ την έκπεμπομένην ύπ’ αύτοϋ, ό Ήλιος 
αίωνίως θέλει λάμπει έν τω ούρανώ, ζωογονών τά όντα 
τά έν τοΐς πέριξ αύτοϋ περιστρεψομένοις πλανίιταις. 
Έάν δμως αϋτη δέν έξαρκει, ό 'Ηλιος έν τώ μέλλοντι 
θά σ 6 ύ σμ. '

*0 Robert, ό Mayer και πολλοί άλλοι, άποδίδοντες 
τήν είς τόν Ήλιον προστιθεμένην θερμότητα είς δι
αρκή έπ’ αύτοϋ κατάπτωσιν διαττόντων Αστέρων καί 
ούρανοπετών λίθων, ψρονοϋσιν δτι, Λ είς τόν Ήλιον 
προστίθεμένη θερμότης, είναι έλαχίστη, ώς πρός τήν 
έκπεμπομένην άπ’ αύτοϋ.

Έπρεπε, λέγουσιν, δπως έπέλθη ισορροπία τις, νά 
καταπίπτη, έπί έπιψανείας ένός τετραγωνικού . μέτρου, 
άνά πάσαν ώραν, £ν χιλιόγραμμον μετεωρικής ύλης.

’Αλλά τοΰτο ούδόλως συμβαίνει, διότι ή μάζα. τοϋ. 
Ήλίου ήθελε λίαν ταχέως αύξηθή· μετά παρέλευσιν 
1000 έτών ήθελεν αϋτη γείνη κατά τό ^είοοο μείζων 
τής μάζης αύτοϋ, δπερ ήθελεν έπιψέρετ, κατά τήν μη
χανικήν, έπιτάχυνσιν τής περί τόν Ήλιον περιψοράς 
τών πλανητών· ούτω ή περιψορά· τής Γής περί τόν 
Ήλιον, άπό τής τοϋ Χριστού γεννήσεως, ήθελεν αύ- 
ξηθή κατά ένα και ήμίσυ περίπου μήνα, δπερ ο'ύδό- 
λως έλαβε χώραν, ώς ή αστρονομία έπιβεβαιοΐ.

Ούδεμία άρα πηγή θερμότητος έξαρκει, ΐν’ άναπλη- 
ρώση τήν διαρκώς άπό τοΰ Ήλίου έκπεμπομένην 
θερμότητα. 'Ο Ήλιος, τό λαμπρόν και μεγαλοπρεπές 
άστρον τής ήμέρας, τό ζωογονούν πελωρίους κόσμους 
καί παντοειδείς ύπάρξεις ψύχεται. Ναί, νεκροΰται, 
καίθέλει έπέλθη έποχή, καθ’ήν θάκαταστή ψ υ χ ρ ό ς 
καί σκοτεινός, ώς ή Σελήνη, ή Γή καί οί λοιποί 
πλανήται·

. Ό Τσέλνερος μάλιστα θεωρεί τάς κηλίδας τάς έπι 
τοϋ Ήλίου άναψαινομένας ώς στερεά τμήματα τής ή’ 
λιακής έπιφανείας, σ κ ο ρ ι ο ε ι δ ε ΐ ς μάζας πελω
ρίων διαστάσεων, αΐτινες πλέουσιν έπάτής τετηκυίας 
ύλης τού Ήλίου, ώς πλέει τεμάχιον σιδήρου, έντός 
τετηκότως μολύβδου. Καί τόν έκάστοτε έξαψανισ μίν
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Η ΦΥΣΙΣ

κηλϊδος θεωρεί ούχί ώς τηξιναύηϊς, άλλ’ ώς κατα- 
ΰύθκην της σκοριοεχδοΰς ταύτης μάζης iv τώ δχαπύρφ 
τού Ήλίου ώκεανφ\καϊ τόν ύμφαντσμόν κηλΐδος ώς 
άνάδυύχν κατάόυθισθείσης. ,

Θεωρείται δέ Α σκορΐοεχδϊις αύτη τον 'Ηλιον ,έκτα- 
<ης ό πνρήν κηλΐδος νπεράνω τιϊς οποίας οί σνρπν- 
κνούμενοι καί ψυχόμενοι · Ανεμοι σχηρ,ατίζουονν τήν 
παρασκιάν τών κηλίοων. ·

Κατά τήν θεωρίαν ταύτην οί σχηματισμοί τών κη- 
λίΒων τον Ήλίον είναι τά ηρώτα'βήματα. πρός τίιν 
ψύξιν τον.

Άλλά τότε πλέον ή Γη καί οί πλανήται στερούμε
νοι φωτός καί θερμότητος, έπομένως καί ζωής, θά ρα- 
δίζωσιν έν τώ σκότει μετά της καταπληκτικής των τα
χύτατος, περιστρεφόμενοι ηερί τόν Ήλιον άνευ ζώής, 
νεκροί, άνευ όργανικών δντων, χωρίς νά δύναται άλλη 
τις πηγΛ θερμότητος νά είσαγάγμ πάλιν φώς καί θερ
μότητα, είς τό ψυχρόν τού Ήλιου σώμα.

Έάν ά αστρονομία είς τούτα · πάντα δύνηθη νά ά- 
παντήση καταφατικώς, έπειδη δέν δύναται είσέτι μετά 
θετικότητος, προϋποτίθεται ή σ u ν τ έ λ ε ι α του 
Α μ ετέρου πλανητικόν σν σ τ ήμ α το ς.

Καί τφόντι, οί πλανήται κυλινδούμενοι έν τώ χώρφ 
μικρόν κατά μικρόν, Α ταχύτης αύτών έλαττουται άφ’ 
ένός μέν ύπό τού αί θ έ ρ ο ς, τής άόαρούς ταύτης 
ύλης, τής πληρούσης άπαντα τόν ούράνιον χώρον, καί 
τού όποιου Α ύπαρξις είναι Αναμφισβήτητος, καθ’ δ 
διά τών κραδασμών αύτοΰ μεταδίδεταιή θερμότης καί 
τό φώς καί άφ’ ετέρου διά τών μετεωριτών.

Καί ό μέν αίθήρ, όσον καί άν ήναι άραιά ύλη, έξα- 
σκεϊ έπί τών κινούμενων πλανητών άντίστασίν τινα 
έπιβραδύνουσαν τήν περί τόν Ήλιον κίνησιν αύτών, 
έξ ού έλαττούται Α φυγόκεντρος δύναμις, Α δύναμις 
έκείνη, Α άναπτυσσομένη έκ τής περί τόν Ήλίον πε
ριστροφής τών πλανητών, ή όλονέν άπωθοΰσα,.αύτρύς 
πέραν τού Ήλιου· οί δέ μετεωρϊται διά τής πτώσεως 
αύτών έπί τών πλανητών έπιοραδύνουσι τήν κίνησιν 
αύτών.

Ώς έκ τής έπιβραδύνσεως τών πλανητών καί τής έκ 
ταύτης' έλαττώσεως τής φυγοκε'ντρου δυνάμεως αυξά
νει ή'έλκτική έπ’ αύτών δύναμις τού Ήλιου..

Οΰτω δέ οί πλανήται όλονέν πλησιάζουσι πρός τόν 
Ήλιον, ήτοι τείνουσι νά καταπέσωσιν έπ' αύτοΰ.

Καί κατά πρώτον θέλει ΰποστή τήν καταστροφήν: 
ταύτην ΰ πλανήτης Έρμης, ό καί πλησιέστερος πρός 
τόν Ήλιον ευρισκόμενος πλανήτης· ύστερον δέ κατά 
σειράν Α Αφροδίτη, Α Γή καί πάντες οί λοιποί πλα
νήται μέχρι καί αύτοΰ τοΰ άπώτερον έκ τοΰ Ήλιου 
ευρισκομένου Ποσειδώνος

Πάντα δμως ταΰτα θε'λουσι συμβή μετά Εκατομμύρια 
δλα έτη όπόταν πλέον ή γή δέν θά έγκλείη έντός αύ
τής θερμότητα· δέν θά υπάρχουν έπί τής έπιφανείας 
αύτής ύδατα καί άίμόσφαιρα, έπομένως καί πάσα 
άλλη ζωή, παν οργανικόν ον, ζώον καί φυτόν· όπό
ταν θά όμοιάζη τή Σελήνη, ήτοι θά καταστη έν όλό- 
κληρόν νεκροταφείου ένοργάνου κόσμου.

"Εκαστος πλανήτης καταπίπτων έπί τοΰ Ήλίου θά 
δίδη τροφήν τινα είς τήν νεκρουμένην αύτού θερμότη
τα, διότι κατά την κατάπτωσιν αύτοΰ θέλει άναπτυχθή 
πελώρια θερμότης."

Τινές τών Αστρονόμων, είς τοιαυτας καταπτώσεις 
άποδίδουσι αιφνίδιας άναλάμφεις άπλανών τινων άστέ- 
ρων. Ώς τήν άναφανεΐσαν έπί άστέρος τίνος τής 
Κασσιοπείας, ούτινος Α λάμφις τη II Νοεμβρίου 1572 
έν βραχεί χρονικώ διαστήματι ηύξησεν έπί τοσούτω, 
ώστε καί κατά τήνΆμέραν κατέστη όρατός. Καί έπί 
άλλων άστέρων τό αύτό τούτο παρετηρήθη ώς είς τινα 
των άπλανών αστέρων Α λάμφις τού όποίον αίφνιδίως 

■κατά τήν 17 Μαίου μετεβλήθη άπό 9ου Λ 10ου μεγέ
θους είς 1ου ή 2ου βαθμού άσ^έρα.'

Οΰτω, μετά τήν κατάπτωσιν πάντων τών πλανητών 
καί άφοΰ πέση καί ό απώτατος τών πλανητών, ό Πο- 

■ σιίδών, θά παύσμ πλέον διά τόν "Ηλιον πάσα πηγή 
: θερμότητος. Και ούτως ό ήμέτερος ζωοδότης, θά βα- 
δίζη μόνος έρημος καί σκοτεινός είς τό χάος, βαδί
ζω ν είς τό άδηλον ! I ! ·' . .

• ■ Σς. ·

ΕΝΤΓΠβΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔϊΟΓ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΏΝ Ε X Φ Λ'ΠΠΟΥΠΟΑΙΝ ΚΑΙ 1ΟΦΙΑΝ

(Συνέχει*·  Ιδε ιτροηγ. ψύλλον). -

Τή*  διεύθυνσιν τοϋ καταστήματος- έχουσιν οί Αδελφοί Κ. 
καί Δ. Χουρμούζης- Ό μεγαλείτερός'είναι σοβαρός καί όλιγό- 
λογος, ένφ ό μικρότερος ζωηρός κανπολύλογος·' χαι ό μένέπι- 
βλέπει τάς έσωτερικάς εργασίας, ο δέ τάς έξωτερικάε, ό δέ 
λ. Παπαβασιλείου την γραφική*  εργασίαν και την άλληλο- 
γραφίαν καί τό κατάστημα οδτω διευθετημένον, βαίνει ώς 
ωρολόγιο*  άπροσκόπτως εργαζόμενο*.  ■

Τδ κατάστημα τοδ το κεϊται έ.πί τήί ώραιοτέρας κεντρικής 
θέσεως τής πόλεως, Απέναντι τοϋ ταχυδρομείου, ’Απαρτίζε
σαι δέ Από μεγάλην εύρύχωρον αίθουσαν, ύπέρπληρον έμπο- 
οευμάτων, υφασμάτων διαφόρων ειδών και. ποιοτήτων, καλώς 
καί εύπρεπώς τετακτοποιημένων καί ετέρου Αρκετά μεγάλου 
δωματίου, χρησιμεύοντος ώς γραφείο*.  δεξιόθεν τοϋ οποίου 
υπάρχει τράπιζα, έφ’ ής είργάζετο ο κ. Πμπαδασιλείου καί 
Αριστερόθεν καναπές ευρύχωρος . καί Αναπαυτικός, έφ*  ου 
προσεκλήθη*  νά καθήσω·

Άφοΰ δ’ έγνωρίσθημεν, Αντηλλάξαμεν τάς πρακαταρκτι- 
. κάς τυπικής φιλοφρονήσεις και έπίομεν άπο ένα καφέ καί Sv 
τσιγάρου, πρδς τδ εσπέρας, τ$ συνοδείφ καί τοϋ κ. Χρ. 
Γρηγοριάδη, λαμπρότατου νέου κα'ι γραμματεως.τοΟ κ. .Σ:αυ*  
ρίδου, τοϋ μέγαλειτέρου καπνεμπόρου τής Βουλγαρίας ίξήλθο- 
μεν είς περίπατον άνάτην πόλιν. Ό καλειτερος περίπατος 
γίνεται είς τδν κήπον τής -Έκθέσεως, κείμενον πρδς τδ δεξιόν 
ίχρον τής έμποριήής όδοϋ, καί βορειόθεν ταύτης, ίπου εκατέ
ρωθεν νέας εύρυχώρου καί πρδς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν 
Αγούσης κομψοτάτης όδοϋ ύπάρχουν αί καλλίτεραι καί ώραιό· 
τεραι νεόκτιστοι οίκίαι. Ένταϋθα είσίν έγκατεστημένα καί 
άπαντα τά προξενεία τών διαφόρων Αντιπροσωπευομίνων κρα- 
τών.Τό ελληνικόν μοί έφάνη μικρόν καί ερμητικώς κεκλείσμέ- . 
νον, τό γαλλικόν λάμπον και σπινθηροβο^οϋν, τό γερμανικόν 
χπόκεντρον και έρημικόν, τό δέ ρωσσικό*  χαώδες καί άρκτο- 
ειδές μέ τήν πελωρίαν αύτοΰ Ανοικτήν, θύράν καί τήν μεγά
λην ασύμμετρο*  αύτοΰ κεφαλήν (επιγραφήν).

Ό κήπος τήί Έκθέσεως είναι όπως πάντες τών κυριωτέ · 
«ων πόλεων τήί Βουλγαρίας, έκτεταμένος, πυκνόδενδρος, μέ 
πολλούς καί ώραίους δρόμους, μίαν μεγάλη*  λίμνην είς τδ έν 
ακρον αύτοΰ καί ώραΐον καφεστιατόμον είς τό μέσον. Έκα- 
θήσαμεν και έπίομεν ζϋθον ευποτον έν μέσφ πλήθους κόσμου 
καλοϋ έξ "Ελλήνων και Βουλγάρων, ίδίιγ Αξιωματικών μετά 
τών κυριών των, ένφ πέριξ ήμών άλλος κόσμος έπεριπάτει 
εύθυμως καί ζωηρώς. Αύτή καί μόνη είναι ή διασκέδασίς των 
και φαίνονται πάντες ευχαριστημένοι. Στρατιωτική δε μου- 
ηκή άνκκρουει Αρκετά καλώς τεμάχια διαφόρων μετρίων μου
σουργών. Τά εθνικά δέν παραλείπονται έκάστοτε, είναι δέ χα
ρακτηριστικά έκ τών. συνεχών τυμπανικών Ανακρουσμάτών 
καί τών κυλικών συριγμών των. '

— Σάς Αρέσει έδώ κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει τότε ό κ. Δη
μοσθένης, έγώ βαρύνομαι, ζαλίζομαι.

— · Τδ πιστεύω, καί έγώ Αρκετά είδον καί έπείσθην, έπειτα ,
παρατηρώ δέν Αγαπάτε τδν ζϋθον. ■

— Προτιμώ τδν οίνον καί. τήν μαστίχαν καί ....
— Ένόησα. Θέλεις νά φύγωμεν Απ’ έδώ ;
— Πηγαίνομεν καί ΑλλοΟ νά ίδήτε καί τήν πόλιν μας.

Η ΦΙΛΙΠΟΥΠΟΛΙΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΛΟΦΩΝ

Έξήλθομεν καί διελθόντες έναντι τήί μεγάλης θύρας τοϋ 
κήπου οδούς τινας πλέον ή ήττον καλάς, ευθείας, καμπύλο · 
ειδεΐς καί γωνιοειδεΐς, h μέσφ οικιών υποφερτών τε καί μή, 
ευπρεπών τε καί'πεπαλαιωμένων, στερεών τε καί ήρειπωμέ- 
νων, διορόφων ώς έπί τδ πλεΐστον τε καί μονορο'φων, πότε 
βαδίζοντες Απροσκόπτως καί εύθυτενώς, ώς στρατιώται καί 
πότε προσκομματικώς καί χωλοειδώς ώς βεβαρημένοι έπί τών 
λιθοστρώτων καί Ανωμάλων οδών, έφθάσαμεν έν μέσφ μικρΑς 
πλατείας^ πέριξ τής όποιας έκυριάρχει ή ζωηρότης καί εύ- 
θυμία. Ήτο τό-κέντρον τοϋ εύθύμου καί έργατικοϋ καλοϋ 
κόσμου.

Κύκλωθι ύπήρχον πολλά καί ποικίλε μαγαζεΐα έξωθι καί 
μέσα τών οποίων κόσμος αρκετός συνωμίλει καί διεσκέδαζε. 
’Απέναντι δέ εί’χομεν τόν ένα τών τριών λόφων, έφ’ ού ό 
ναός τής άγιας Παρασκευής έκυριάρχει.

— ΑΓ, νά καθήσωμεν έδώ ; έρωτΑ ό κ. Παπαβασιλείου.
— Βέβαια, είς τοϋ Κηρύκου, επιλέγει 0 κ. Δημοσθένης· 
-—’Εδώ θά πίωμεν αθηναϊκή*  μαστίχαν, προσθέτει ό

κ. Σταυρίδης.
Καί έν ταύτφ προσελθόντος καί τοϋ καταστηματάρχου, 

έγένοντο αί δέουσαι συστάσεις. - - .
—-Σέ θέλω νά μαςφίρης καλή μαστίχα καί μεζέδες,διότι 

δ κ, Πρίντεζης θά σέ περάση είς τήν «Φύσιν», τφ λέγει ό 
κ. Δημοσθένης.

— Τί; τί j έρωτά μετά περιεργείας καί γελών ο κ. Κη- 
ρύκος, ποϋ θά μέ περάσγ ;

— Πρόσεξε καλά, διότι θά ι’δγς γραμμένα βσα εΓπγς.
— Καλά Αδελφέ, μά έγώ δέν ξεύρω....
— Λάβε σημείωσιν, κύριε Ποίντεζη, γράψε τον συνδρομη

τήν καί αύτόν. Κυριάκος Παλαγγιάς λέγεται, επιλέγει ό 
κ. Δημοσθένης.

— Τί; τί; /
— -Τίποτε, τίποτε, τελείωσε.
Καίό κ. Παλαγγιάς χωρίς περαιτέρω Αντιρρήσεις ένεγράφη 

συνδρομητής καί μάς έφερεν είτα 'σωρείαν πινακιδίων μετά 
μεζέδων κάί ποτηρίων μαστίχης, ή*  όμως δέν παρωμοίασα 
πρός τή*  τών Αθηνών.

— Τότε θά μοϋ έπιτρέψητε, μδς είπε, νά σάς φέρω όλί- 
γον καλόν οίνον, βπου έχω.

— Φέρε, φέρε, τώ λέγει ό κ. Δημοσθένης, κάθεσαι Ακόμη; 
καί μεζέδες μαζύ.

— Καί μεζέδες μαζυ.
Καί καθήσαντες ένταϋθα μέχρν τής όγδόης διετκεδάσαμεν 

Αρκετά καί Απεσύρθημεν είτα είς τά Γδια.
’Επειδή δέ ήτο ώρα τοΰ γεύματος, μετέβην είς το ξενοδο7 

χεΐον τοϋ κυρίου Παπά, βπου συνήθως ήσθιον καί διέμενον. 
Τό ξενοδοχεΐόν τοΰτο είναι τό καλλίτερον καί κεντρικώτερον 
πάντων καί εχει τή*  καλλιτέραν πελατείαν. 'Ο κ. Παπάς 
καταγόμενος έκ Κωνσταντινουπόλεως Ανέλαβεν έσχάτως τή*  
ίιεύθυνσιν τοΰ ξενοδοχείου τούτου, ένφ κατάρτισε κάτωθι 
κάλλιστον έστιατόριον και καφενείο*,  βπεο κατέστη ή^η τό 
κίντρον τής καλλιτέρας τάξεως καί ΐδίφ τών,ξένων.Ένταϋθα 
συνέρχονται ώς έπί τό πλεϊστον πάντες οί λόγιοι, καθηγη- 
ταί καί μεγαλέμποροι. Περιποίησις άμεμπτος, καθαριότης, 
τάξις και ευπρέπεια άρίστη- Άναγνωστήριον καί ήσυχία ά-> · 
πόλυτσς. Φαγητά καί ποτά τής καλλιτίρας Ικλογής, διότι, 
ό κ. Παππάς αναζητεί έν τί) έπιθυμία τοϋ πελάτου Του .τόν 
τρόπον καί τά είδη τήί· εύαρεσκείας.

Ένταϋθα έγνώρισα πολλούς λογίους, χαθηγητάς,. έαπό- 
όον< καί δημοσιογράφους, ώς καί τόν διευθυντή*  τής ένταϋθα . 
έχδιδομένης «Φιλιππουπόλεως» κ. Κουμαριανόν. Έκδίδεται 

•‘έ καί έτέρα ελληνική έφημερίς ένταϋθα «Αί Ειδήσεις τοΰ 
Αίμου».

Μόλις δέ είχον καθήσει προσηλθε παρά τί! αυτί) τραπέζι 
καί ό κύριος Ίω. Παπαδάτος, μεγαλέμπορος, κρατών ώραΐον 
ΰδρ,οπέπονα έν τί) χειρί, έκ τών πρώτων κατά τή*  έποχή*  
ταύτην άναφανέντω*,  ,δν καί παρέδωκε τφ κ. Παππζ, δπως 
τόν θέση κατά μέρος καί τόν παραθίση έν ώρα τών έπι- 
όορπίων.

Ό κ. Παππάς δέν έλειψε νά μΑ; συστήσ*).
— Καί πότε ήλθατε καί πώς σας φαίνεται ή Φιλιππούπο- 

λις; μ’ έρωτφ ο κ. Παπαδάτος.
—■ Πολύ καλή πόλις μέ πολλάς Αναμνήσεις, τφ Απαντώ. 

Ήλθον δέ προχθές καί Αναχωρώ μεθαύριο*  διά Σόφιαν. Σείς
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δε, θά είσθε προ πολλών έτών έγκατεστημένος ένταΰθα. .
'---- Ναι, προ πολλών, έμπορευόμεθα μετά τοΰ Α&ελφοΰ μου

Άριστείδου γεννήματα, είμεθα δέ κα*.  προμηθίυται τοΰ στρα 
τοΰ, ενταύθα. Και τί καλά τρώγετε, κύριε Πρίντεζη ; Ηδ 
ρατε καλά φαγητά; ■
. — ΤΑ ! περίφημα, φίλε μου, έφαγα μία*  ίξαιτίαν μακα
ρονάδα τοΰ φούρνου, ύστερον ολίγα; μελιτζάνας μέ κρέας, 
κάλλιστα έπίσης μαγειρευμένας, καν ήθη ώς'βλέπετε τρώγω 
έν όρτύκιο*  ψητόν, Αριστούργημα, χτό τά φονευθέντα ίίς τό 
κυνήγιον σήμερον, παρά τοΰ υΐου τοΰ κ. Πκππά, ώς μυι.ίλε· 
γε προ ,όλίγόύ ό πατήρ του^ -

— "Α, καί έγώ φίλε μου τά ίδια θά π'αραγγείλω, διότι ώς 
βλέπω, σεϊς οί ’Αθηναίοι ξεύρετε καί τρώγετε καλά καί μετά 
τκΰτα θά φάγωμεν τό καρποΰζι, τά ίδωμεν τί πράγμα είναι.

Καί έν ταύτώ πχρήγγειλε τά αύτά ίδέσματα, Αλλά δυ
στυχώς δεν ύπήρχεν άλλο όρτυκιον. Έν τούτος ό κ. Παππάς 
οικονόμησε την περίστασι·*,  είπών, 8τι τρία μόνον όρτύκια 
εφερεν ό υιός του έκ τοΰ πρώτου τούτου κυνηγίου του, έξ ών 
τδ έν είχε φυλάξει δι’ εαυτόν, καί δπερ ηδη προσφέρει αύτφ.

Ό κ. Παπάδάτος ήλικίας 45 έτών λίαν πεπειραμένος καί 
τοΰ έμπορίου,; κατάγεται έξ ’Ηπείρου καί είνε έπιχειρηματίας 
δεινός,' διατηρών καταστήματα καί μύλους καί έχει Αξιόλο
γους Ιμπορικάς σχέσεις καθ’ίλην την Βουλγαρίαν και την 
Άνατυλην. .

—- Και πώς βλέπετε τά πράγματα, έδώ, κύριε Παπαδάτε, 
- ήρώτησα αυτόν τότε, Αφοΰ διαμένετε έπΐ τοσοΰτον χρόνον 

έδώ και είσθε καί. προμηθευτής τοΰ βουλγαρικοΰ στρατοΰ ;
-τ Πολύ καλά καί πολύ ωραία, μοί άτηντησεν, ή Βουλ

γαρία προοδεύει πολύ καί διοικητιχώς καί στρατιωτικώς. 
ΠαντοΟ έκτελοΰνται σπουδαία δημόσια έργα, διοργάνωσε δέ 
στρατόν περίφημου. Καθ’ έκάστην συνομιλώ μέ τούς Αξιωμα
τικούς των καί βλέπω, ί.τι δύνανται είς όλιγίστας ήμέρας νά 
παρατάξουν 150,000 στρατόν τουλάχιστον, κάλλιστα διωρ- 
γανωμένον.
— Φαίνεται ότι δραστηρίως έργάζονται. ,

Τήν ίπαυριον έπεσκέφθήν την ελληνικήν Μητρόπολιν, τόν 
άξιολογώτατον ύφ’. ίλας τάς έπύψεις καί Ιστορικόν εύρύχωρον 
ναόν ώς καί τόν σεδασμιώτασον άρχιμανδρίτηνΆνθιμον Πανα- 
γμοτόπουλον, έκ Φιλιππαυπόλεως καταγόμενον, Αντιπρόσωπον 
τοΰ Αρχιερέως,, ένάρετον καί Αξιοπρεπέστατο? ιερωμένον, Υπό
δειγμα πάσης Αρετής και σωφροσύνης και ουδέποτε άναμιγνύ- 
μενον είς τά πολιτικά η μόνον είς τά θρησκευτικά αύτοΰ κα 

. θηκοντα καταγινόμενον. Έν τή Μητροπόλει ώσαύτως έγνώ- 
ρισα και τον κάλλιστον καί εύπκίδευτον νέον κ. Ξεν. Χατζή 

< ’Αναστασίου γραμματέα τής ’Επισκοπής καί συνδρομητήν τής 
«Φύσεως» μεθ’ οί σννδιελέχθην Ιπί μακρόν, πρός τό εσπέ
ρας δέ έπισκεφθείς τόν κ. Δ. Μέγαν^ έμποροϋπάλληλον, κάλ- 

ν λιστον έπίσης νέον καί συνδρομητήν τής «Φύσεως» ώςκαί 
Τόν σεβάσμιον κ. ’Ανάργυρον Οικονόμου, προϊστάμενον τής 
'Αγίας Παρασκευής,, ής ό ναός κεϊται έν λαμπρότατη δεσπο- 

,ζούση θέσει επί ενός τών λόιρων, ήτοιμάσθην όπως Αναχωρήσω 
τήν έπώΟσάν.διά τήν Στινημαχον, έλληνίκωτάτην κώμόπολιν 
πολύ φημιζόμενη·' διά τήν ελληνοπρέπειαν καί ιστορικήν «ύ- 
τής εύκλειαν.

Είς τήν έκδρομήν μου ταότην, είς ήν Από πολλών παρεκι- 
νήθην,φίλων, συνωδευόμην παρά τοΰ.κ. Άναστ. Χλοίδου καλ- 
λίστου,νέόυ καί πρώην γραμματέως τοΰ κ. Παπαδάτου.

Ή;4$$7εΙνπί όμάλωτάτη καί έπίπεδος, μετά δύο δίωρων 
άμαξοπορίάν διά μέσου κοιλάδας έσπαρμέννις έκ γεννημάτων 
ώς έπί τδ πλείστον άφίχθημεν είς τάς υπώρειας τής Ροδόπης 
όπου έν μέσφ κήπων καί Αμπελώνων κείται ή μεγίστη καί 
Αρχαία πασών τών κωμοπόλεων τής Φιλιππουπόλεως Στινή- 
μαχος καί Στενήμαχος, ήτις διαιρείσαι έκ τίνος ώραίου καί 

■ ρωμαντικωτάτου τήν θέαν καί τόν ροΰν Αρκούντως επικλι
νούς ποταμοΰ, πηγάζοντας έκ τών άνωθι αύτής όρέων είς 
δύο μέρη, καί το μέν Αρκτικόν καλείται Στινήμαχος, τό δέ 
νότιον Άμπέληνο.ς, ώς έκ τών πολλών πρδς τό μέρος τοΰτο 
άμπελώνων, τοΰ κυρίου πόρου τής κωμοπόλεως ταύτης. Οί

κάτοικοι είσί πάντες. ανέκαθεν "Έλληνες, είσί φιλόπονοι και 
φιλόμουσοι, έχοντες ώραίαν έλλην. βχολην και καταγίνον
ται μετά ζήλου είς τήν έκπαίδβυσίν των, μη ένδίδοντές ποτέ 
περί παιδείας είς ξένας έ«μβάσεϊς. Ή πόλις αυτή είχε καή 
ύπό τών ληστών περί τά τέλη τής ληξασης εκατονταετηρι 
δος. Διαφθαρέντων δέ τών λειψάνων τής έλληνικής αυτής άρ- 
χαιότητος έκτίσθη καί πάλιν έπί τών ερειπίων της, είς τά 

' οποία εύρίσκονται έτι κατακερματισμένα λείψανα ύπό τοΰ 
πυρός. Ήδη δέ εκτός τής φυσικής αύτής καλλονής στερείται 
τής πάλαι καλλωπιστικής καί Αρχιτεκτονικής. Ή κωμόπο- 
λις αβτη είναι άρχαιοτάτη.κατοικηθεϊσκ έπί Περικλεούς κατά 
τό έτος 440 π Χ. ύπό τών έν Εύβοια "Ιστιέων, άποίκων Ά- 
θηναίων.Έστίεα καί’ϊωνικώς Ίστίεα ήτο πόλις τής Εύβοιας, 
ώς Αναφέρει ό Στράβων. Έπί δέ τοΰ Περικλεούς, ώς λέγει 
καί ό Πλούταρχος είς τους παραλλήλους βίους του,,έξ χι
λιάδες Ίστιέων έστάλησαν είς τά παράλια τής Θράκης. Τι- 
4ς δέ τούτων-ύπερβάντες τήν Ροδόπην κατφκησαν τδ μέρος 
roOTo, Αφοΰ ένίκησαν τούς Βεσσικού^, δι’ δ καί Ίστιεομαχεϊς 

. ίκλήθησαν, ο δέ τόπος Ίστιεομάχη καί κατά παραφθοράν 
λέγεται σήμερον Στινίμαχος καί Στϊνίμαχος.

“Αξιόν σήμειώσεως είναι, ότι άπασα ή ύπωρεια τής Ροδό
πης είνε άμπελόφυτος, κατά μήκος δέ ταύτης κεΤνται τά 
χωρία Μάρκο.βον, Άγαθονίκεα (Μπελάστιτσα), Κούπλαινα, 
Βοδηνά, Μολδάβα, Δερμέντερ,ε κ.λ.π,

Πλησίον τής Στινιμάχου ύπάρχουσιν βτι έρέίπια τοΰ πα- 
λαιοΰ περιφήμου φρουρίου, έν φ πολλά συνεβησαν έπί τής βα
σιλείας ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ. Έκ δέ τής Βυζαντινής Ιστο
ρίας πληροφορούμεθα ότι, καί πολλά άλλα φρούρια ισχυρά 
ύπήρχον είς τάς ύπωοείας τής Ροδόπης.

ΟΙ Βούλγαροι διϊσχυρίζονται, ότι μελλούσης ποτέ τής πό- 
,λεως νά παραδοθ$ί είς τούς Τούρκους, ό τότε ήγεμών ταύτης 
είπε πρδς τήν μητέρα αύτόυ: «Στάνε μάϊκα», ήτοι, «Ανά
στα μήτερ» ίνα φύγωσιν· κάί οτι τάχα έκ τούτου ή πόλις, 
αυτή έκλήθη Στινίμαχος, ήτοι «Στανιμάκα» όπως κα- 
λοΟσιν αυτήν . νΟν οί Βούλγαροι, πλήν ή παράδοσις αβτη 
είναι έντελώς Ανυπόστατος, διότι ή ιστορία διαφωτίζει ίκα- 
νως άλλως τό ζήτημα.

“Ανωθεν τής Στενιμάχου, έως ήμισείας ώρας άπόστασιν, 
ύπάρχει μοναστήριον σταυροπηγιακόν, Παναγίας τής' Πετρι- 
τσονιτίσης, τοΰ Βατσκόβου σήμερον καλούμενου, δπερ έκτίσθη 
κατά τδ 1084 ύπό “Αννης τής Κομνηνής, έλθούσης τότε 
μετά τοΰ συζύγου αύτής ένταΟθα χάριν ύγιείας.

Μόλις άφίχθημεν είς Στινίμαχον, διευθύνθημεν είς τδ παρά 
τήν όχθην τοΰ ποταμοΰ κείμενον καλόν καφενεϊον, ίνθα Υπάρ
χει έξώστης και όπου έκαθήσαμεν καί διετάξαμεν καφφέ. "Π 
θέσις ένταδθκ όντως είνε ώραιοτάτή καί δροσερωτάτη έν ωρφ

(“Επεται συνέχεια].

ΜΙΑ ΕΙΚΩΝ ΤΌΓ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Διασταυρώσεις διαφόρων μεγάλων οδών, ή συνέχεια τών 
όποιων χάνεται έντδς τής άτμοειδοΰς ομίχλης. Δρόμοι χωρίς 
τέλος, δρόμοι όμοιότητος καταπληκτικής, δρόμοι μονότονοι 
καί σχεδόν έρημοι.

Μέγας λιμήν θαλάσσης έντδς λίμένος ποταμού, έπί τοΰ 
οποίου έπιπλίει πόλις- κοσμοπολίτικη, κατοικουμένη ύπό 
χιλιάδων ναυτών κάθε έθνους, όπου ομιλοΰνται 6λαι αί γλώσ- 
σαι, καί έν § Υπάρχει ή ύπδ πάντων έννοουμένη παγκόσμιος 
τοΰ έμπορίου. .

Μεταβάσεις αιφνίδιο», άπό τής παραλίας είς τήν έξοχήν, 
Ατό τοΰ μεγαλοπρεπούς είς τδ φρικώδες, άπδ'τοδ άφθόνου 
πλούτου εις την τρομερωτ/ρκν 'καί οίκτροτεραν ένδειαν, έν 
καιρφ δέ νυκτδς άπό τής λάμψεως χιλιάδων φανών, καί τοΰ 
θορύβου τών μεγάλων άρτηρίών είς Τ0 σκιόφως άλλων οδών 

-σχεδόν έρήμων, όπου βασιλεύει έπιβλητική σιωπή τής νυκτός.

' ■ · * .

II Φ Υ Σ I Σ

Είς έκαστον σχεδόν σταθμόν, ή κολοσσιαία μητρόπολις 
' παρουσιάζει νέαν εκπληξιν*  νομίζει τις ότι εύρίσκεται ένώπιον 

■ πανοράμματος.
’Ιδού ήμεΓς άπό τής ήσυχίας μονήρους χωρίου, ώς θά ήδύ- 

νατο νά όνομασθή τδ Swiss Cottage, βπερ διερχεσθε διά τοΰ 
Υπογείου σιδηροδρόμου, \είς τδ.τρομερόν χάος τής άνθρωπίνης 
υπάρξεως, έν ταϊς όδοΐς τής πόλεως Λονδίνου (City). Είς τό 
Swiss Cottage σπανίως ποΰ καί ποΰ κανέν άμάξι καί μερι
κοί οδοιπόροι, ένώ είς τήν πόλιν Ατελεύτητος Αριθμός Αμα
ξών, έκ τεσσάρων καί πέντε σειρών, αίτινες έπιψαύονται, 
διασταυροΰνται, ύπερπηδώνται, έντδς καταπληκτικού πλή
θους έξ όλων σχεδόν τών Ανθρωπίνων φυλών.

Ό Κάρολος Λάμπ εϊπεν:
— “Οταν διέρχομαι τάς οδούς τής πόλεως Λονδίνου αι

σθάνομαι είς κάθε τόπον τήν Ανάγκην νά σταματήσω καί 
έπί τή θέα τοσαύτης ζωής καί κινήσεως, τά δάκρυα πλημ- 
μυροΟσι τούς όφθαλμούς μου.

Παρομοίαν κίνησιν δεν βλέπει τις ε’ς ούδεμίαν πόλιν τής 
ύφηλίου -

Ό στιλβωτής τών Υποδημάτων έπισύρει τήν προσοχήν σας,· 
κτυπών τήν βούρτσαν έπι τοΰ κιβωτίου του καί, Sv δέν δώ
σετε προσοχήν είς αύτόν, σάς φωνάζει αύτδς κατά πρόσώπον 
Black Boots! ..

Καπνοπδλαι, νεφοπωλαι, παγοπώλαι, μεταπρδται, πω- 
ληταί γλυκυσμάτων, Ανθοπώλιδες, έφημεριδοπώλαν κτλ. 
σταθμεύουσι πλησίον τών πεζοδρομίων καί Ατελευτήτου σει
ράς κάρρων καί μονοτρόχων Αμαξίων, πεπληρωμένων βαρε- 
λίων, σακκίων καί κιβωτίων. Ό έκάστοτε έγειρόμενος δάκτυ
λος τοΰ ποάισμά», (Αστυνομικού κλητήρος) βστις, δι’έκά- 
στης κινήσεως διατάττει νά σταματήσει ή νή προχωρήσ») αύ- 
τοστιγμεί κάρρον ή Αμαξά τις, δύναται έπιτυχώς νά παρα
βληθώ πρδς δείκτην μεγάλου ωρολογίου διευθύνοντα τήν κί- 
νησιν τής μηχανής. Τδ νεΰμα τοΰ άγρύπνου- αύτοΰ φύλακος 
είναι καταληπτόν ούχί μόνον είς τόν Αμαξηλάτην^' άλλά καί 
είς αυτόν Ακόμη τον ίππον, όστις γνωρίζει καλώς τόν πολι
σμών, τόν κυττάζει, σταματά κ«ί προχωρεί μόνος κατά τό 
νεΰμα, 01 ίπποι αυτοί είναι θαυμάσιοι.

“Απασαι αί κατοικίαι τής πόλεως χρησιμεύουσιν άποκλει- 
στικώς διά τό έμπόριον. Σταματάμε τούς όφθαλμούς είς με
γαλοπρεπές τι μέγαρον, φανταζόμενοι, ότι θά ίδήτε είς τό 
παράθυρον καμμίαν δούκισσαν, πλήν βλέπετε μόνον Υπαλλή
λους Τραπέζηςμε.·γραφίδα, βιβλία ή λογαριασμούς είς χείρας.

Είς την συνοικίαν έκείνην τό πΑν είναι πρωτότυπον. Είς 
τάς μεγάλας Αρτηρίας θριαμβεύει τό μικρόν έμπόριον, ίνώ είς 
στενούς δρομίσκους Απεναντίας εύρίσκεται τό χονδρικόν έμ- 
πόριον, ώς καί τά μεγάλα καταστήματα τών Αποθηκών τοΰ 
Μάντσεστερ.

Καί Αλλο τι περίεργον οί κάτοικοι τής πόλιως Λονδίνου 
κατά τήν νύκτα είναι μόλις τό έν πεμπτον τών τής ήμέρας. 
Διότι μετά τήν περάτωσα τής έργασίας των, τραπεζίται, 
μεσΐταΐ, Υπάλληλοι καί έμποροι παντός εΓδους καταλαμβά- 
νούσιν έξ έφόδου τά λεωφορεία, Αμάξια καί πλοία, όπως Α
μέσως έπιστρέψωσιν είς τάς κατοικίας των.

Πολλαι οικίαν Ακατοίκητοι κατά τήν νύκτα φρουροΰνταΐ 
-Υπό τών πόλεάμαν. Τό Λονδίνον (παραλία) τήν νύκτα εί

ναι μία έρημος Πομπηία καί τήν ήμέράν μία νεωτίρα Βα· 
βυλών. Ή δέ μεγαλητέρα έμπορική κίνησις γίνεται είς τήν 
διασταύρωσιν τοΰ Mansion House.

Είνε ή πολυπληθέστερα'διασταύρωσις τοΰ κόσμου ! I
Ώς δέ ό Δόν Βάρτολος, είς τόν κουρέα τής Σεβίλλης, οότω 

πάς τις .μένει με τό στόμα Ανοικτόν ένώπιον τοιούτου Ασυνή
θους καί έπίβλητικοΰ θεάματος, όσάκις κατά πρώτην φοράν 
έπισκεφθ^ τό Λονδίνον. A ..
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Μετά τόΰας άτιοπείρας άπό ένός καΐήμίάεως ήδη άίώνόί· 
ούδέμία ίπιάιημόνικΐι έκδρομή ήδυνήθά μέχρι τοϋδε νά 
ύπερός τόν άνταρύτικόν πολικόν κύχλόν. Τό δό μάλλον νό
τιον άήμεΐον, δπερ oi έξερεννητάί ούτοι Λδυνάθηόάν νά ψθά- 
άωάιν είναι πλάτους IV'1,9',30", κείμενον είς άπόόταάιν 
<315 χιλιομέτρων άπό του νοτίου πόλου. Είς τό άημεϊον δέ 
τοΰτο έφθαάέν δ Άγγλος Ζάμ Ρώς. Γνωάτόν, δτι ό Νάνάεν 
προέόη μέχρι άιχμείου 86",13' βορείου πόλου.

Καΰ’ &Ό1 είς τά πέριξ τοΰ άνταρκτικοΰ κύκλου έκδρα- 
μόντες έξηκρίδωάαν, άπέραντρι γαϊαι έξαπλοϋνται έκεΐθεν 
τοΰ άνταρκτικοΰ πόλου- Οί έξερευνηταί τών μερών τούτων 
άυχνάκις Ουνήντηάαν δρη πελώρια έκ άταλακτίτου, δτινα 
βεβαίως είχον άποόηαάθή έκ τίνος Απείρου/ Ούχ Λττον ό
μως άπό πεντηκονταετίας Αδη οΐ έξερευνηταί προύχώρη- 
άαν πολύ περισσότερου έν ταίς βορείοις πολικαϊς θαλάάΟαις 
Α έν ταΐς νοτίοις.

’Αρκούντως περίεργον γεγονός είναιδτι κατά τΑν εποχήν 
ταύτη/ τών τολμηρών έπιχειρΛΟεών, καί τοί πολλοί έξερεν- 
νηταί άνέλαόον νά' είάδύάωάι είς τάς παγοφόρονς χώρας, 
ούδεΐς έάκέφθιι νά έξερευνΑόμ τάς παγοφόρους χώρας τοΰ 
νοτίου πόλου, δπερ βεβαίως ύπέβχετο είς·τόν έπιδέξιονέξε- 
ρευνη τάν.. πλάρη επιτυχίαν.

Τό τοιοΰτον έάκέφΟη έάχάτως μόνος Αξιωματικός ίου βελ
γικού ναυτικού, ύ Γκερλάόε, όπότε άνέλαδε άθορύόως τήν 
πρός τόν Νότιον Πόλον έκδρομήν, Ακολουθών τά ίχνη τού 
Βίλκ, Δουμάν Δ’ Όρδήλ καί Ζάμ .Ρώς. Έπί μικρόν δέ άτμο- 
πλοίου, τής αΒελγικής», '.63 τόνων, έπιόαίνων ό ΓκερλάΟε 
προτίΟεται νά κατευθυνθμ-προάεχώς πρός τόν άνταρκτικόν 
ώκεανόν. Τό Ατμόπλοιου αύτοΰ, ότέρεόν, λίαν πρόσφορου 
διά τοιούτου είδοίς έκδρομήν, έφωδιαόμένον δέ διά, τών 
τελειοτέοων έργαλείων, θά φέρμ πλήρωμα, Συγκείμενον έξ 
22 Ανδρών, ών. 6 νορβηγοί.

Ό Γκερλάάε πρότίθεται νά'μεταόμ είς Πόντα Ήρένας είς 
τόν πορθμόν τοΰ Μαγγέλαν, έκεϊθεν δέ έφοδιαζόμενος διά 
τών Απαιτουμένων προμηθειών, θά κατευθυνθμ κατ’ ,άρχάς 
πρός τάς ΰπό τον Αγγλου Ρώς έξερευνηθείάας χώρας τοΰ 
Γηραχάμ. μεθ' δ θέλει έκλέξει όταθμόν τινά, δπου θά δια- 
μείνμ μετά τοΰ Αστρονόμου τής έκδρόμής, ΑποΟτέλλων τό 
πλοΐον αύτοΰ νά διαχειμάόχι είς Μελδούρνην. Ή διάρκεια 
τού ταξειδίου έάεται διετής.

Φαίνεται δμως, δτι καί άλλοι έπίόης έπιθυμοϋόι νά έκ- 
δράμωόι πρός τόν νότιον πόλον. .Λόγος γίνεται περί έκδρο- 
μής, έπιχειρηθηόομένης ύπό γερμανών εξερευνητών, άλλης 
ύπό άγγλων, προάτατευομένης μάλιότα καί ύπό τής Αγγλι
κής κυόερνήόεως, ύπό τών αΰότραλιακών έπαρχιών καί τής 
γεωγραφικής έταιρίας τοΰ Λονδίνου. Βέβαιον είναι, δτι διά 
τών μέόων, Αττνα οί έξερβυτηταί τών πόλων διαθέτονόι άή- 
μερον, καθιότώόι τήν έκδρομήν εύχερεβτέραν ή άλλοτε Σή
μερον τακτική Συγκοινωνία ύπάρχει μεταξύ Σπιτβόέργης 
καί Νορβηγίας . ’

Τό «Φράμ» τοΰ ΝΑνόεν ούδέποτε βεβαίως θά Αδύνατο νά 
άντίόχμ είς τάς περιπετείας τής έκ τοΰ βορείου πόλου εκ
δρομής, έάν δόν ητο κατάλληλον άτμόπλοιον. Ούδεμία λον» 
πόν επιτρέπεται Αμφιβολία, ότι οί έξερευνηταί δέν θά δυνη- 
θώόι να έπιτύχωΟι έν ταΐς είς τόν νότιον πόλον έκδρομάϊς 
αύτών Αν δέν έχωόι τοιοΰτόν. Υπάρχει δέ έλπίς ότι ό Γκερ- 
λάόε, δότις πρώτος ήδη Απέρχεται εις τήν έρημον τούτην 
καί όχεδόν άγνωάτον, διαφόρους θά φέρμ είς φως παντοει
δείς Ανακαλύψεις καί δτι ή έκδρομή αύτοΰ, καίτοι μέτριο· 
ψρόνως έπιχειρουμένη, θά ότεψθμ ύπό πλήρους έπίτυχίας.

Πα? . .

ΑΝ ΑΡΡΟΣΙΣ

Ή Ασθενή; ξανθούλα, εύθραυστος ώς στέλεχος Ανθους, όλί- 
-ον κεκμηκυϊα και κατά τι («λαγχολική ώς ρόθον τοΰ χει- 
ιώνος, Αφήκε- τόν μικρόν κυανοΰν θάλαμον, ένθα τασοΰτόν 
Υπέφερεν ύπό τοΰ πνιγηρού παροξυσμού καί τοΰ πυρετοΟ καί, 
συνοδευομένη υπό τών δύο πιστών και Αφωσιωμένων αύτής ’ 
θεραπαινίδων, αιτινες τήν ένοσήλευσαν πάντοτε περιπάθώς, 
πρώτην ήδη φοράν έξήλθεν Από τήν ίπαυλιν, καί έφέρετο 
πρός τήν ακτήν, έν μίσφ τοΰ έκτεταμένου λειμώνος, τοΰ 
πλήρους ήλιου, φωτός καί Αρωμάτων. ,
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'Η άσθενής ξανθούλα βλέπει με δμμα- άδρπχές καί πλήρες 
νάρχϊχ, τδ πέριξ τοπίον*  8έν μει$ι% διότι ακόμη δέν τί[ φαί
νεται άληθές, δτι τδ μελαγχυλικόν δνειρον έτελείωσεν. ’Αλλ’ 
αισθάνεται τάς δυνάμεις αύτής έπανερχομέ"ας, αισθάνεται 
νά πώλλη ή ζωή πέριξ αύτής καί κντος αύτής, και σκέπτε
ται ονειροπολούσα, οτι θά έπιζήσν) εισετί καί δτι άνακτ& τήν 
δπαρξίν της καί τά παλαιά δνειρα θ’ αναγεννυθούν καί θά 
έπανελθγ ?σως ή άγάπη εκείνου, δι’ ον, τοσαύτην, τοσαύτην 
ύπήνεγκεν ώσθένειαν . ...

Βλέπει πέριξ καί σκέπτεται ή ασθενής ξανθοδλα.
. ¥

* *
ΤΩ κυανοΰν διαυγές τοΟ ήρεμου όρίζοντος*  & πραίκ θά

λασσα έκ τής μυστηριώδους καί ήδέως εισχωρούσες φωνής*  
ώ πράσινοι λειμώνες έφ ’ών δ δφθαλμδς επαναπαύεται εύτυ- 
χής· ώ ώραϊε ήλιε τοΰ Αύγουστου, διάπυρε ζωής καί θερμό
τητος, ώ ήλιε, ώ φώς, ώ θαυμασία λάμψις τής ωραίας με
σημβρίας τοΰ θέρους, μειδιάσατε, θωπεύσατε την άναρρώσα 
σαν, είπατε τάς ώραιοτέρας φδάς σας είς την άσθενή ξαν- 
θοΰλαν, ήτις έπιστρέφει είς την ζωήν καί ίσως1 είς τδν έρωτα.

Ό λευκός άγγελος έμεινεν έν τφ κόσμφ*  σκιρτήσατε τά 
έπίγεια !

Έκ Μελέτης. Δήμος Γλαύκος.

ΜΙΚΡΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΏΣΕΙΣ
Τα άλας κόπτει τδ γάλα· κατά συνέπειαν όπόταν τις έτοι- 

μάζη. ζωμόν ή χυμόν, δέον νά ρίπτγ τις αύτό κατά τήν πα
ρασκευήν αυτών.

Τδ ζέον οδωρ άφαιρεϊ τάς πλείστας κηλίδας τών καρπών, 
ώστε δέον νά χέη τις ζών ύδωρ έπί τής κηλϊδος ώς διαμέσου 
τρυπητοΰ, ίνα μή μουσχεύηται τδ ύφασμα πλέον ήδσρν εϊναι 
άνάγκη· -

«Κ»

Ό ζωμός τής ώριμου τομάτας άφαιρεϊ τήν μελάνην και 
τάς κηλίδας τής σκωρίας έκ τών άσπρορρούχων καί τών

ess

*Εν κοχλιαρίου τοΰ ζωμοΰ πλήρες τερεδυνθελαίου προστι
θέμενον' είς τήν άλυσίδαν (πογάδαν) έπιδοηθεϊ πολύ τήν 
λεύκανσιν τών άσπρορρούχων.

ses
Τδ έφθδν άμυλου (νισεστές) βελτιοΟται πολύ διά τής προ

σθήκην όλίγδυ άραβικοΰ κόμμεος καί λιυκοΰ φαλαίνης.

«·»

Ό κίτρινος κηρδς και τδ άλας άποκαθαίρουσι και στιλ- 
βοποιοΰσι, ώς τήν ύαλον, τούς μάλλον έσκωριασμένους όμα- 
λιστήρας (σίδηρον σιδηρώματος). Περιτυλίξατε τεμάχιον κη
ρού έντός ύφάσματος, ο'πόταν τό σίδηρον ε?-αι θερμόν, τρί- 
ψατε αύτδ κατά πρώτον διά τούτου καί εΤτα διά χάρτου 
έπιπεπασμένου δι’ άλατος·

Διάλυσις άλοιφής υδραργύρου έν όμοί$ ποσότητι πετρε
λαίου άποκαθίσταταί *ςδ  καλλίτερου τών φαρμάκων κατά 
τών κορέων. Άρκεϊ νά θέσγ τις τοιαύτην έπί τοΰ ξύλου τής 
κλίνης ή έντός τών σανιδώσεων τοΰ τοίχου.

Τδ πετρέλαιον μαλακόνει τδ δέρμα τών έσκληρακότων ΰπό 
τής υγρασίας υποδημάτων καί άποκαθιστ^ αύτά εύκαμπτα 
καί-έδστροφα, ώς νά ήσαν νέα;

Τδ πετρέλαιον λαμπρύνει, ώς ό άργυρος, τά έκ κασσιτέρου 
σκεύη· άρκεϊ πρδς τούτο 'νά χύσωμεν όλίγον έπί μάλλινου ΰ- 

ράσματος και νά τρίψωμεν τδ μέταλλον. Τδ πετρέλαιον ά*  
φαιρεϊ ίπίσης τάς κηλίδας έκ τών βερνικωμένων έπίπλων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

28. άίτιγμα..
Είμαι πόλις τής 'Ελλάδος 
“Οπως είμαι αν μ’ άφίσης. 
θά μεταβληθώ δ’ είς δρος 
Άν μέ άποκεφαλίσης.

29. άΪΓίγμη.
Μί ζώα εναν άγγελον
Άν θέσης καί ιδής
Είς πόλιν να μεταβληθή
Ποσώς μήν άπορήσης.
Άπδ τδ υψη ποδ πέτα
’Στήν γή 'θά χατοιχήση
Καί θα φρρέση ένδυμα 
Καί στέμμα βασιλίσσης.

Νίαχίνης.

Λύόεις τών έν t<S νπ*  Λριθ. ΙΟ φύλΛω 
Αινιγμάτων.

2/. Αίνιγμα. Κρίνος —οίνος.

“Ελυσαν αύιί ό κ. Κυριάκος Μάλλωσης έξ ’Αθηνών, ή δεσποινίς 
Μαρίκα I. Βρυώνη έκ Πειραιώς, δ κ. Διον. Λέκας έξ Αθηνών και 
δ Δημ. Προβιτας έκ Κωνσταντινουπόλεως. .

22. Αίνιγμα. *1ών —Νώε.

“Ελυσαν αύτά δ κ. Κυριάκος Μάλλωσης έξ ’Αθηνών, ή δεοποινίς 
Μαρικα I. Βρυώνη έκ Πειραιώς καί ό κ. Δημ. Προβατας έκ Κων
σταντινουπόλεως.

25. Αίνιγμα. Νάνος—ναός.
“Ελυσαν αύτό δ κ- Κυριάκος. Μάλλωσης έί 'Αθηνών, ή δεσποινίς 

Μαρίκα I. Βρυώνη έκ Πειραιώς καί δ κ. Πλάτων Βερόπουαος έκ 
Σύρου.

2ί. Αίνιγμα. "Αλας—σάλα.

"Ελυσαν αύτό ή δεσποινίς Μαρίκα I. Βρυώνη έκ Πειραιώς,· δ κ 
Πλ Βερόπουλος έκ Σύρου καί ή δεσποινίς Δέσποινα Σεβαστοπούλου 
έκ Ρουχστουκίου.

25 Αίνιγμα. ‘Οδός—δνος.

"Ελυσαν αύτδ ή δεσποινίς Μαρίκα I, Βρυώνη έκ Πειραιώς, δ κ. 
Δημ. Προβμτάς έκ Κωνσταντινουπόλεως καί δ Β. Κανελλόπουλος 
έκ Παερών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ‘'ΦΥΣΕΩΣ,.

Γ. Κ. ITarpac, 'Επιστολή σας έλήφβη καί μετά λύπης είδον τ.» έν 
αύτή. ’Απίδια ελήφθησαν καί ένόμιζον, οτι σας ειχον άπαντήση, 
Εύχαριστοδμεν.—Γ. X. Κάϊρον. "Εχει καλώς, άναμένομεν, ζητή
σατε ήδη.—Αί. Κ. Άχμονν. Σύνδρομα! ελήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. 
—Γ. 0. Σμύρνην Φύλλα δέν έλήφθησαν καί αποροδμεν πολύ.— 
A. Β. Β ΛινχάΑα. Ζητούμενα φύλλα, σας απεστείλαμεν.—!f. Π. 
Ζάκυνθον. Σάς μετεφέραμεν αυτόθι, ώς γράφετε.—Η. Π, ΤρίποΛιν. 
Σάς ΐπηντήσαμεν —II. Α. Αινχάόα' Έπιστολαι σας έλήφθησαν.· 
Ταχυδρομικώς σας γράφομεν έν έκτάσει.— Α. Σ. Ζάκντάον. Δελτά- 
:ιον έλήφθη. Σάς έγράψαμεν καί. ταχυδρομικώς.— Μ. Κ. ΜιβοΧόγ- _ 
γιον. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις μετ' αριθμού λαχείου σας. 
εστάλη ταχυδρομικώς. — Γ. Π. Παρα-Ιίμνον. Έγράψαμεν δέοντα κ. 
X. Ρ Λευκωσίαν.—Αί. Αί. Πάτραο. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδει- ■ 
ξιν μετ’ άριθμοΰ λαχείου σας άπεστείλαμεν.—Κ. Γ. Ρ. Λίυχωσίαν, 
’Επιστολή καί αποδείξεις έλήφθησαν. Σας άπηντήσαμεν ταχυδρομι
κώς έν έκτάσει.—Κ Μ. ΆΛβζάνύροιαν. Σύνδρομα! έλήφθησαν. ’Α
ποδείξεις μετ' άοιθμών λαχείων απεσταλήσαν ϋμίν ταχυδρομικώς 
προχθές — Γ. A. ΒοαίΛαν. Αδελφός σαξ ζητηθείς δέν εΰρέθη Φαί
νεται είχεν αναχωρήσει. Γράφομεν.-—A. X. Κα>ν)ηοΙιν.— Συνδρομή 
έλήφθη. Άπόδειξις μετ’-αριθμού’ λαχείου ταχυδρομικώς.—·Α· Β. 
Αινχάία. Συνεστημένη έλήφθη. Πληροφορίας λαχείου δίδομεν ταχυ
δρομικώς. Γύχαριστοΰμεν.—Δ. Σ. ΜοΛίτην. Επιστολή μετά περιε
χομένων έλήφθη. Άναμένομεν ώς γράφετε —//. Ο. ΌΑησοΧν Συν- 
δρομαί έλήφθησαν. ’Αποδείξεις μετά λαχείων έιτάλησαν ταχυδρομι
κώς. ΕΰχαριστοΟμεν. — Δ. S. Σμύρνην. Ημερολόγια σταλήσβνται 
άμα έτοιμασθώσιν. Ήσυχεΐτε.

Έκ τοδ τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη»

ί


