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ΰπο ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

Προ τίνος χρόνου πολλοί καταγίνονται εις την άνακάλυψιν 
μέσου συνεννοήσεως άνευ άγωγών συρμάτων· χαί τινες μέν 
τούτων διατών έξ έπαγωγής χαίέπιδράσεως ρευμάτων,άλλοι 
διάμεσου των έν τώ αίθέρι διακυμάνσεων των ηλεκτρικών ρευ
μάτων, «υμάτο»· καλούμενων καί άλλοι άλλως.’Εσχάτως όμως 
ή άνακάλυψις τοΰ Μαρκόνη άνεστάτωσβ τον επιστημονικόν 
κόσμον και άπδ πέντε ηδη μηνών και πλέον ηλεκτρολόγοι 
και φυσιοδίφαι καταγίνονται, βεβαιωθέντες περί τις έπιτυ- 
χίας των Αποτελεσμάτων τών πειραμάτων τοΰ νεαροΰ τού 
του έψευρετου, ν’ άποδείξωσιν άλλοι μέν, οτι ή άνακάλυψι; 
αυτή ούδέν τό καινόν προσέθεσεν είς τά γνωστά ήδη μέσα 
προς τοιαύτην τηλεγραφικήν συγκοινωνίαν, άλλοι δέ του
ναντίον, ότι μέγα τή έπιστήμ^) προσεπορίσατο καινόν και 
όφελος. [Ιανταχοΰ δέ ήδη «πελήφθησαν πειραμάτων, έν 
’Αγγλία ιδίως, όπου ό πρώτος διακεκριμμένος ηλεκτρολό 
γος τών Τηλεγράφων τοΰ Λονδίνου, κ. Preece, μελετήσας, 
έπεχείρησε σχετικά πειράματα. ’Ενδιαφερόμενο; δέ ούτος 
έπί πλέον, διότι καί προσωπικώ; κατεγίνετο έπί τοΰ- αύτοΰ 
πεδίου, τής άνιχνεύσεως δηλονότι καί διαδόσεως τών ■ηλεκ
τρικών σημείων, διά μέσου του αιθέρας, ό'ιωργάνωσεν εσχά
τως καί διάλεξιν λίαν ένδιαφέρουσαν ίπί τοΰ άντικειμένου 
τούτου, είς ην παρευρέθησαν οί σπουδαιότεροι τοΟ Άστεως 
έπιστήμονες.

’Επειδή δέ, τδ σύστημα τοΰ κ. Preece καί ή άνακάλυψις 
τοΰ Μαρκόνη κατ’ άρχήν συναντώνται, διότι κοινόν σχεδόν

{Σχήμα Ιον)
τό θέμα Ιχουσι, θέλομεν άναφέρει ένταΰθα γενικά τινα περί 
τοΟ άντικειμένου τούτου καί μετά τοΰτο θέλομεν έν σχετική 
λεπτομερείς έκθέσει τό τε σύστημα τοΰ πρώτου και την' 
άνακάλυψιν τοΟ δευτέρου.

Δια τής ηλεκτρικής ταύτης προόδου ηάνθρωπότης έπροι- 
κίσθη διά νέου ευεργετήματος, διότι δι’ αύτοΰ δυνκμεθα νά 
ίδωμεν τό άόρατον, ν’ άκούσωμεν τό άπρόσιτον, καί νά αί- 
σθανθώμεν τδ άθικτον. Διά μέσου τοΰ αίθέρος, τοΰ άοράτου 
τούτου έλαστικοΰ όμογενοΰς καί συνεχούς διαμέσου, δΓ ού 
τδ άπέραντον διάστημα είναι πεπληρωμέν'ον, δυνάμεθα ηδη 
νά μεταβιβάσωμεν την θερμότητα, τδ φως, τον Ηλεκτρισμόν, 
ώς έπίσης καί πάν άλλο είδος ένεργείας, ύπάρχοντος έν τή

(Σχήμα 2ον)
φύσει. Ό άνθρωπος ολονέν Απομιμείται την φύσιν*  όπως δέ 
τά στοιχεία ταύτης διαβιβάζονται διά τοΰ αίθέρος πρδς σκο
πούς φυσικούς, ουτω καί ό άνθρωπος κατωρθωσεν εσχάτως 
νά μεταβιβάζγ έν σμικρώ άπδ διαστήματος είς διάστημα 
ποσότητας τών στοιχείων τούτων τής φύσεως. Τοΰτο δέ 
είναι Sv τών μεγίστων συμβάντων τής εποχής μας, μο- 
λον οτι δέν γνωρίζομεν είσέτΐ, ούτε τον χαρακτήρα, ούτε τον 
μηχανισμόν τοΰ παράγοντος τούτου τής φύσεως, τοϋ αΙΑέροζ. 
Ή άνθρωπίνη ιδιοφυία δέν έφθασεν ότι περαιτέρω· γνωρί
ζομεν δέ μόνον, ότι ό αιθήρ έτέθη άρχήθεν έν τώ σύμπαντι, 
όπως χρησιμεύση είς την μεταβίβασιν τής δυνάμεως, έν ειδει 
ώρισμένων κυματίσμών (διακυμάνσεων) καί μετά δεδομέ
νης ταχύτητος· οτι είναι τέλειος έν τή φύσει του και βσται 
Ανεξερεύνητος ημϊν, όπως και ή βαρύτης καί η ζωή αυτή. 
— Τί έστι αιθήρ ; — Στοιχεϊον άνεξερεύνητον τής φύσεως, 
ούτινος μόνον γνωρίζομεν ένεργείας τινάς καί άποτελέ- 
σματα. Πάσα κίνησις τοΰ αίθέρος όφείλει την άρχήν της 
είς ταραχήν τινα τής ίλης. Οίαδήποτε βκρηξις,' κύκλων καί 
παλμώδης κίνησες, έπερχομένη έν τή φωτόσφαιρα τοΰ ή
λιου, ταράττουσι τδν αιθέρα, έπιβάλλοντες αύτφ κύμανσιν, 
χλειδονισμόν. Τό δέ αίθεριακδν τοδτό κΰμα, άναπιυσσόμε- 
νον έν εύθείαις γραμμαΐς, διά μέσου τοΰ διαστήματος, άφς- 
κνεϊται είς τήν Άφροδίτην, τήν Γήν καί πάντα άλλονπλα- 
νήτην, εύρισκόμενον έν τή όδώ του. θύσω δέ παν άνθρώπι- 
νον καί μηχανικόν δργανον, Ικανόν νά άνταποκριθή είς τούς 
κυματισμούς τοΰ αίθέρος, πιστοποιεί την παρουσίαν του, ώς 
έν παραδείγματα ό όφθαλμδς παράγει τήν αΓσθησιν τοΰ φω
τός,τδ δέρμα τήν τής θερμότητος,τδ γαλβανόμετρου δεικνύει 
τον Ηλεκτρισμόν, τδ δέ μαγνητόμετρον τάς κινήσεις τοΰ 
μαγνητικοΰ πεδίου τής γής.
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Ό Clerk Maxwell άπέδειξεν, δτι πάσαι αί εκδηλώσεις 
*5τ«ι ώ.χν τή; χύτή; φύσεως καί οτι, Sb διαφέρουσιν άλ- 
λήλων «ίμή διά τοΰ βαθμοΰ τής έντάσεώς των, γενικεύσας 
οδτω τον περίφημου νόμον τίίς άνα«άλσεως του αίθέρος· ό δέ 
καθηγητής Hertz έδεδαίωσε τά γεγονότα ταΰτα πείραμα· 
τικώς, άποίείξας, δη τδ φώς ούδέν άλλο είναι ΐ φαινόμε
νο*  ήλεκτρομαγνητικών και δη, έ ηλεκτρισμός άκολουθεί 
τούς νόμους τής δστικής έν τή διά μέσου τοΰ διαστήματος 
TFOpeiijc ταυ.

Ό καθηγητής κ. Silvanus Thompson ο'μοίως επινόησε 
πρός τον σκοπόν τούτον λαμπρήν συσκευήν, έχουσαν δυο 
άκρα, έξ ών τδ μέν Ιν, μιταβιβαστηζ ή άοχητήί καλούμε· 
νον, φερει βκρύν δγκον αίωρούμενον, τδ δέ έτερον όέχχης ή 
άπηχητης καλούμενου, είναι κεκανονισμένον είς τρόπον ώστε 
ν’ άναπαραγάγη Ιν συγχρονισμέ τάς άναπάλσεις τοΟ με- 
ταβιδαστοΰ.

ΕΓπομεν,δτι και τό φωτεινόν καιτδ ηλεκτρικόν κΟμα είναι 
άναπάλσεις τοΰ αίθέρος διαφόρου ταχύτητος. Ή διαφορά τοΰ 
φωτεινοί άπό τοΰ. ήλεκτρικοΰ κύματος συνίσταται μό
νον είς τδ μήκος και τήν συχνότητα αυτών. Καί ό μέν άριθ- 
μδς τών ήλεκτρικών κυμάτων ποικίλλει άπό τών κατά δευ
τερόλεπτό*  μονάδων (έν τοϊς μεγάλοις ύποδρυχίοις καλω- 
δίοις) μέχρι κατά δευτερόλεπτον εκατομμυρίων, όπόταν πα- 
ράγωνται διά τής μεθόδου τοΰ Hertz. Τά δέ φωτεινά κύ
ματα ποικίλλουσι κατά δευτερόλεπτον, άπδ 400 δισεκα
τομμυρίων έν τίί έρυθρέ άκτΐνι, μέχριςβΟΟ δισεκατομμυρίων 
έν τή ίώδει άκτϊνι. Τά ηλεκτρικά κύματα έν τω αίθέρι άν- 
τανακλώνται, διαθλώνται και πολοΰνται (στρέφονται πρδς 
τους πόλους)· ρπόκεινται δε είς άλληλεπίδρασιν καί κινούν
ται διά μέσου τοΰ αίθέρος κατ’ ευθείας γραμμάς και μετ' 
ί’σης ταχύτητος, ήτοι περίπου 300,000 χιλιομέτρων κατά 
δευτερόλεπτον. Έν τούτοις, τά ηλεκτρικά κύματα διαφέ- 
ρουσι τών φωτεινών κυμάτων, καθ’ όσον αί άναπάλσεις αύ
τών έχουσι φοράν κάθετον (Ορθογώνιον), έν σχέσει πρδς τήν 
γραμμήν τής $ιαδόσεως·

Όπόταν ό ήλεκτρισμος συσσωρεύεται έν δυναμική κα- 
ταστάσει (potenliel), έν τοΓς μορίοις διηλεκτρικοΰ (μή 
άγωγίμου) τίνος σώματος, οϊον άερος, ύάλου ή γουταπέρ- 
κης, τά μόρια ταΰτα ύπόκεινται είς μίαν τάσιν (πίεσιν) 
ή'τις καλείται γόμος (φόρτος,φόρτωσις) καί ήτις γενν^είςτά 
πέριξ αυτής ήλεκτρικδν πεδίον. Όπόταν δέ τδ πεδίον τοΰτο 
διατελίί έν ένεργεί<γ ή εύρίσκηται έν κινητική καταστάσει, 
ξν τινι κυκλώματι, καλείται «ρεΰμα».Είναι δηλαδή όπως ό 
στατικός καί δυναμικός ηλεκτρισμός καί εύρίσκεται ύπδ 
τά δύο ταΰτα είδη, «κινητικός» (cinetique) καί «δυναμι
κός» (potentiel) έν ρεύματι, διατηρουμένφ έν τινι άγωγφ. 
Τά περιξ τοΰ τελευταίου τούτου ύπόκεινται τότε είς κα 
τάστασιν πιέσεως, ήτις άποτελεϊ τδ καλούμενου «μαγνητι- 
κδν πεδίον». '

/Ωστε έχομεν δύο ειδών ήλεκτρικήν κατάστασιν ένταΰθα, 
τήν κινητικήν καί τήν δυναμικήν, δι’ ών κατά τά συστή
ματα τοΰ Hertz καί τοΰ Marconi, (?-ς προσθεσωμεν δέ καί 
τοΰ Preece) δυνάμεθα νά μεταδώσωμεν ήλεκτρικά dn^teta 
άνευ σύρματος άφ’ ενός σημείου είς έτερον διά μέσου τών 
ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
■ Καί ο μίν Μαρκόνης, έρειδόμενος έπί τών ανακαλύψεων 
τοΰ Hertz έθεσεν είς Ιφαρμογήν τήν μέθοδον αύτοΰ, ήτοι 
τήν διά τοΟ SvrapixiZ ρεύματος μετάδοσιν τών κυμάτων 
εις δέκτην ευαίσθητου, τδ πρώτον ύπ’ αύτοΰ άνακαλυφθέντα, 
ο δέ κ. Preece, χρησιμοποιήσας τά πρδ πολλοΰ γνωστά είς 
τά έπιστημονικά Εργαστήρια τών de Faraday καί de Henry 
έπιστημονικά άποτελίίματα τών ήλεκτρομαγνητικών κυμά
των, μόλις Ισχάτως κατόρθωσε νά θέσρ είς έφάρμογήν καί 
πρακτικώς αύτά είς μεγάλα; άποστάσεις. Έπραξε δό τοΰτο 
μόλις μετά τήν ίπιτυχή έφάρμογήν τοΰ τηλεφώνου, έξ οδ 
μεγάλως έδοηθήθη.

θά έξετάσωμεν ήδη άμφότερα τά συστήματα ταΰτα. Καί 
κατά μεν την περίπτωσιν τοΰ ivvttjaxov, αί φορτώσεις δύ- 

νανται ν’αύξάνωνται καί έλαττώνται ή καί ν’άνέρχωνται 
καί κατέρχονται μετά ρυθμική; κανονικότητος, διεγείρουσαι 
συνεχώς ήλεκτρομαγνητικά κύματα έπί έκάστης γραμμής η
λεκτρικής δυνάμεως. Έν δέ τή δευτέρ? περιπτώσει, τά ρεύ
ματα δυνανται νά ύψώνται ή έναλλάσσωσι διεύθυνσιν μετά 
τής αύτής κανονικότητος·—άλλα μετά συχνότητος.πολύ δια
φόρου—καί νά γεννώσι xiyaxa qjextpo/iayrqxixd, έξ ών τά 
πρώτα άναπτύσσονται έν τή «ύτή διευθύνσει.

Πριν ή είσέλθωμεν είς τήν έξήγησίν τής μεθόδου τοΰ Μαρ- 
κωνη, 5ς έξετάσωμεν τήν μέθοδον τοΰ κ. Preece, πρδς μεί- 
ζονα κατανόησιν τής άνευ άγωγοΰ σύρματος τηλεγραφίας.

Ως φαίνεται, διάφορά περιστατικά καί έκτακτα ήλεκτρι- 
κα φαινόμενα κατά τήν μεταδίδασιν τηλεγραφημάτων έν 
ταίς συνήθεσι τηλεγραφικαίς γραμμαΓς, ήνάγκασαν τούς ηλε
κτρολόγους νά καταγίνωσι καί μελετήσωσι σοδαρώς τδ ζή
τημα τοΰτο.

Εν είτει 1884, τηλεγραφήματα μεταδιδασθέντα δι’ άπο_ 
μεμονωμένων άγωγών, έντδς σιδηρών σωλήνων ύπδ τάς οδούς 
τοΰ Λονδίνου τεθειμένων, έλήφθησαν καί άνεγνώσθησαν έπ^ 
τηλεφωνικών κυκλωμάτων, έπί στεγών οικιών προσαρμοσμέ
νων και είς άπόστασιν περίπου 24 ωρών άπδ τών ύπογείων 
γραμμών ευρισκομένων.

Τω 1885 έδεδαιώθη, δτι συνήθη τηλεγραφικά κυκλώματα 
ήδυναντο νά προξενώσι διαταράξεις έπί τών άλλων γραμμών 
εις άπόστασιν πλέον τών 600 μέτρων ευρισκομένων. Τηλε- 
φωνικαί συνεννοήσεις, λίαν εύδιακρίτως μετεδόθησαν έπί άλ
λων συρμάτων και εις άπόστασιν 400 μέτρων. ’Εσχάτως δέ 
καί είς δύο χιλιόμετρα καί πλέον. Έν έτεσι δέ 1886 καί 
1887 άπεδείχθη πειραματικό; καί έτησταμένως, ίτι τά φαι
νόμενα ταΰτα ήσαν καθαρώς άπόρροια άποτελέσματος τών 
ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων, εντελώς Ανεξαρτήτων τής ένερ- 
γείας τής άγωγιμότητος (conduction) τής γής. Τω δέ 1892, 
κατωρθώθη νά διαδιβασθώσι τηλεγραφήματα πάνυ εύκρινώς 
διά μέσου μέρους τής διώρυγος τοΰ Bristal, μεταξύ τοΰ Ρβ- 
nartb καί τοΰ Flat Holm, είς άπόστασιν 5,3 χιλιομέτρων. 
(Σχ. Ιον).

Κατά τάς άρχάς δέ τοΰ 1895 έτους, διακοπέντος τοΰ 
καλωδίου μεταξύ τής νήσου Mull και τής Σκωηκής ακτής, 
παρά τδ Oban, μή ύπάρχοντος δέ πλοίου καταλλήλου πρδς 
έπισκευήν αύτοΰ, άποκατέστησαν τήν συγκοινωνίαν, διά τής 
χρησιμοποιήσεως τών κατά μήκος τής διώρυγος διηκόντων 
παραλλήλως συρμάτων καί τής μεταδιβάσεω; τών σημείων 
διά τοΰ διαστήματος διά μέσου τών ήλεκτρομαγνητικών τού
των κυμάτων.

Ή συνδεθεϊσα πρδς έκαστον τών δύο συρμάτων συσκευή 
άποτελιϊται (σχήμα 2ον).

α') Έξ ένδς ρευματονόμου, (rheotome) ή διακοπτήρος 
τροχοΰ, παράγοντος 260 περίπου κυματισμούς κατά δευτε
ρόλεπτου έν τινι πρωτεύοντι σύ,ρμάη.

βζ) Έκ μιάς συνήθους στηλης, άπαρτιζομένης έξ 109 
στοιχείων Leclanche «ξηρών» καί μετακομνττών.

γ') Έξ ένδς χειριστηρίου Morse.
δζ) Έξ ένδς τηλεφωνικοΰ δέκτου.
ε') Έξ ένδς μεταλλακτοΰ (ΰΟίΠΠίΐΐΙαΙβίΐΓ^ρυθμίζοντος τήν 

ένεργειαν καί τήν στάσιν τοΰ ρευματονόμου.
Ή παραγωγή καί άπόκτησις καλών σημείων έξαρτάται 

μάλλον έκ τών ταχειών τροπών τοΰ πρωτεύοντος ρεύματος ή 
έκ τοΰ συνόλου τής καταβαλλομένης διά τδν κυματισμόν 
ένεργείας. Τά δέ στοιχεία τοΰ Leclanche δίδουσιν επίσης 
καλά σημεϊκ είς άπαότασιν 5,3 χιλιομέτρων, όσον δύναμις 
2 1 )2 ίππων μεταποιουμένη εις εναλλακτικά ρεύματα διά 
τίνος έναλλακτοΰ/βΙΙθΓηαίβΙΙΓ), καθότι αί κοιλοειδεΐς κυρ
ιότητες είσίν ήιωμέναι.. Όπόταν δέ αΐ άναπάλσεις φθάνω- 
σιν είς τήν αναλογίαν 260 καθ’ ώραν, άποδίδουσιν ήχον Αρ
κούντως εύάρεστον καί άναγινώσκει τις αύτά; ευκόλως, §ταν 
τδ χειριστήριον τάς μεταποιεί είς γραμμάς και στιγμάς.

(Έπεται τό τέλος).
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ΧΗΜΕΙΑ Μ ΑΣΤΕΡΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΛΝ

Έν τώ «Άστρονομικφ Δελτίω» εύρίσκομεν ώραίαν 
dvd^uotv τών έργων τοΰ κ. Lockyer έπί τοΰ ζητήμα
τος τούτου. Ό συγγραφεΰς τής άναλύσεως ταύτης, 
Κος Deslandres Εξαιρετικής δλως ήρμοδιότητος έρ- 
γάτης, £νεκα τών ύη' αύτοΰ ^κπονπθέντων πολυαρίθ
μων σχετικών έργων,άρχεται παραδεχόμενος τήν πρω
τοτυπίαν καί τάς άρετάς τοΰ σοφού Άγγλου, άναμι- 
μνήσκεται τής ύπό τοΰ P.Sechi κατατάξεως τών αστέ
ρων, είς άστέρας κυανούς, κίτρινους καί έρυθροΰς, 
εΐτα δέ τών ΰποδιαιρέσεων τοΰ κ. Vogel καί τών ΰπο- 
θέσεών τον, αίτινες τάττουσι τούς κυανούς άστέρας έν 
ivl Ίρχή τής έξελίξεως αύτών. ’Αποδέχεται δέ είτα, δτι 
ή'θερμοκρασία τών άστέρων τούτων έλαττούται καί 
οντω καθίστανται διαδοχικός κίτρινοι και έρυθροί.

‘Ωραία τις ίδέα τού Kou Lockyer, έξενεχθεΐσα κατά 
τδ 1888, τροποποιεί έσχάτως τάς αντιλήψεις ταύτας. 
Κατ’ αύτόν όντως, οί αστέρες σχηματίζονται διά προϊ- 
ούσης συσσωματώσεων τής μετεώρου ύλης, ής τίνος 
τά στοιχεία πίπτοντα συγκρούονται έπί τής κεντρικής 
μάζης, ούτως ώστε Λ θερμοκρασία τοΰ άστέρος ύψοΰ- 
ται έφ’ δσον ΰπόρχουσι όρμητικαί συγκρούσεις, έξι- 
κνεΐται είς τον άνώτατον βαθμόν, είτα δ’ έλαττούται. 
Επόμενος τή ίδέα ταύτη ανακαλύπτει είς τούς περί· 
κυκλοΰντας ήμας άστέρας, δώδεκα τύπους, έξ ών οι 
εξ πρώτοι άνταποκρίνονται είς τάς αύξούσας θερμο
κρασίας.

Ούτοι είσίν: α Ώρίων (Betelgeuse), γ Κύκνος, α Κύ
κνος (Denab), 6 Ώρίων (Rigel) η Λέων, ζ Ταύρος, γ 
Ώρίων (Bellatrix). .

Bellatrix ών ό τύπος τών μάλλον διάπυρων άστέρων.
Οί τύποι τών άστέρων είς μειουμένην θερμοκρασίαν 

είσίν: γ Ώρίων (Bellatrix), β Περσεΰς (Algol), γ Λύρα, 
α Μέγας Κύων (Sirius), α Δίδυμοι, (Κάστωρ) α Μικρός 
Κύων (Procyon): καί δμοΰ α Bouvier (Arcturus) καί ό 
ήμέτερος Ήλιος.

Δι’ έπισταμένης έργασίας έν τώ χημικω αύτοΰ έρ- 
γαστηρίω.ό κ. Lockyer έπέτυχε τήν κατάταξιν ταύιην.

Μετεχειρίσθη τήν φλόγα τοΰ φυσητηρίου, τό ήλεκ- 
τρικόν τόξον, τον έπαγωγικόν σπινθήρα, είτα δέ τού
τον ίηξωθέντα είς βαθμόν έη άνώτερον. Βέβαιοί κατ’ άρ
χάς, δτι σώματός τίνος ΰποβαλλομένου είς θερμοκρα
σίας έπί μάλλον καί μάλλον θερμός, ή μεγίστη έντα · 
σις τοΰ φάσματός του μεταβάλλεται είς τό ίώδες. Είτα 
λαμβάνων τά συστατικά άνεγνωρισμένα σώματά έν τοϊς 
άστέροις ήτοι τίτανον, μαγνήσιον, σίδηρον, ήλιον, ύ- 
δρογόνον, βέβαιοί έν τώ χημικω έργαστηρίφ τον τάς 

■μεταβολάς αριθμού καί έκτάσεως τών γραμμών αύτών 
έν ταϊς πηγαϊς τής θερμότητος,τάς όποιας πρό όλίγον 
άνηνέγκομεν καί τέλος παραβάλλει τά διάφορα ταΰτα 
αποτελέσματα μετ’ έκείνων, άτινα τω δίδει τό φώς τών 
διαφόρων άστέρων.

Λίαν περίεργον συμπέρασμα τού Kou Lockyer συ
νίσταται δ,τι θεωρεί τάς γηινας θερμότητας ώς κατω- 
τέρας τών τού δευτέρου άστέρος γ Κύκνου, τού άνιόν- 
τος τύπου· Ό Κος Moisan διά τοΰ ήλεκτρικοΰ αύτοΰ 
κλιβάνου ίσως έπιτύχμ τι καλλίτερον.

Ό Κος Deslandes συμπεραίνει κατά λέξιν ώς έξής 
περί τού άντικειμένου τούτου-

«Αί ύπό τού Kou Lockyer έγερθεϊσαι ίδέαι καί συ
ζητήσεις είσί λίαν ένδιαφέρουσαι καί άπτονται τών ά- 
νωτάτων ζητημάτων τής κοσμογονίας.

«Αί .έπΐ τών γηίνων κα\ άστρικών φασμάτων παρα
τηρήσεις ένέχουσι αξίαν-άναμ^ισβήτητον καί παρά πά

σαν ύπόθεσιν, Λ προταθεϊσα κατάταξις έχει τό προτέ
ρημα νά τηρΰ τούς άστέρας έν συμπλέγμασι, άτινα 
παρουσιάζουσι διαφοράς βαθμολογηθείσας κατά γνω
στόν νομόν, βστις διευκολύνει τήν εύκολον αύτών άν- 
τίλη^ιν. Έπί πλέον δέ ή μελέτη αύτη παρέχει τοϊς 
χημικοΐς ένδείξεις καί ύποβολάς νέας έπί τών άπλών 
σωμάτων.

«Αλλά όπόταν τις μεταβαίνμ άπό τών γεγονότων 
αύτών είς τήν έξήγησίν των, αί πειραματικοί βάσεις 
φαίνονται ύπεράγαν άκροσ^αλεϊς πρός ύποστήριξιν γε
νικής καί πλήρους θεωρίας. Ό συγγρα^εύς ύποτίθη- 
σιν, δτι τά φαινόμενα τών άστρικών ατμοσφαιρών προ
έρχονται έκ μόνης τής θερμοκρασίας, άφοΰ αί πρόσ
φατοι τού Ήλίου έργασίαι δεικνύουσιν μεγαλειτέραν 
σύνθεσιν καί τήν μεσολάβησίν ήλεκτρικών αίτίων.

«Ή έπί τού ζητήματος άμφιβολία ημών είναι φυ
σική, άφ’ού οί νόμοι τών μεταβολών τής γηίνηςάτμο- 
σφαίρας είσίν έτι κακώς έγνωσμένοι.

«Μάλιστα ή παραδεχθεΐσα βάσις διά τήν σύγκρισιν 
τών γήινων φασμάτων ιίναι άμφισβητήσιμος. Ό συγ- 
'γραφεύς άποκολύπτει τά φάσματα τού ίδίου σώματος 
έν ιή φλογ\ τώ ήλεκτρικφ τόξω καί τώ έπαγωγικώ 
σπινθήρι αποδίδει δέ τάς παρατηρηθείσας διαφοράς 
είς μόνην τήν έπίδρασιν της θερμοκρασίας. ’Αλλά 
δταν τις μεταβαίνη άπό τής φλογός είς τό τόξον, με
σολαβεί ό Λλεκτρικός παράγων, δστις δύναται νά έπι- 
σύρη είδικάς δονήσεις. Μετά τού έπαγωγικού σπινθή- 
ρος Α έκφόρτωσις έν τώ έξεταζομένω άτμω ταλαντεύε
ται, ένω έν τω τόξω είναι μάλλον συνεχής. Άρτίως δέ 
ό Trowbridge καί Richards δέν άπέδειξαν, δτι έπί 

-τών πραγμάτων ίσων άλλως τε, αί ταλαντευόμενοι καϊ 
συνεχείς φορτώσεις δίδουσιν είς τι άέριον φάσματα 
καθ’ όλοκληρίαν διάφορα;

«Βεβαίως, ή έπ\ τών μεταβολών της θερμοκρασίας 
μόνης στηριζομένη ύπόθεσις είναι άπλή, αλλά έπαρ- 
κεΐ πρός έξήγησίν τών γεγονότων;»

Άφ*  δτου έγένετο Λ προηγουμένη άνάλυσις, ό κ. 
Lockyer έξακολουθών τό έργον του, έμελέτησε τούς 
πέντε άστέρας, τούς άποτελοϋντας τό σύμπλεγμα δ 
Κηφέως. Φρονεί δέ, δτι δύναται νά βεβαίωση, δτι οί 
πέντε ούτοι άστέρες είσίν έν περιόδω αύξούσης θερμό- 
τητος, άναλόγω τή τού γ Κύκνου.

Λ. I. H.

ΔΙΠΛΟΙ ΤΑΧΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ

Άφήνυντε; κατά μέρος τούς ΰκο τής ^ασματοσκο«ίας 
άποκαλυφθέντας ήυΧν έσχάτως καί στρεφόμενους περί εαυ
τούς είς διάστημα ωρών τινΒν ταχείς άστέρας, καλόν φρο- 

. νοΰμεν· ήδη νά άναφερωμεν ένταΰθα καί τί έπί τοΰ άντικει- 
μένου τούτου άπεκαλύφθη διά τοΰ τηλεσκοπίου.

Άπύ τδν χρόνων τοΰ Herschel, ό ταχύτατος Άστήρ 
Ηρακλής, διήνυε 35 ετη.

Πρύ είκοσι ετών εύρέθη είς τον άστέρα 42 τής Κόμης τής 
Βερενίκης περίοδος είκοσι πέντε έτών. ·

Κατά τά 1887 ό δ Μικρδς ιτπος έσημειώθη ώς Ιχων 
τερίοίον ένδεκα έτών, 5 μηνών.

’Εσχάτως δέ, ό διπλούς άστήρ 6 883 κατεμετρήθη καί 
ή περίοδος του ώρίσθη ε’ις 5 έτη, 5 μήνας, είναι δέ έκ τών 
γνωστών ή ταχυτάτη. - *

Ό έ 395 άρΤιώτερος άκ^μη, έκτιμηθεις ύπο τοΰ κ. See, 
Ιχει περίοδον δέκα έξ έτών.

Υπάρχει Ιτι έλπίς, δτι θά άνακαλυφθώσιν έτι ταχύτεροι, 
ούτως ώστε θά δυνηθώσι νά καταστρώσωσι σταθερόν βαθ
μολογικήν πίνακα μεταξύ δλων τών περιδεών τούτων, άπό 
τινων ωρών μέχρι κολλών εκατοντάδων έτών,άπύ τοΰ Στά- 
χυος τής Παρθένου μέχρι τοΰ Κάστορος τών Διδύμων.
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ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
\ __ ’

(Συνέχει#- ?8ε προηγ. ψύλλον).
Ή κατάληψις αυτοί) τοΰ Βόλου έξετελέσθη, ενεκα τών 

έκτάκτων περιστάσεων, ύφ’ άς έγένετο, χατά τρόπον έντε- 
λώς ασυνήθη· ”Ας φαντασθ^ί τι< τήν κατάστασιν. ΤΗτο δη
λαδή πόλις πλήρης κατ’ έξοχήν εχθρικού πληθυσμοί!, ήτις 
πρό όλίγου έγκατελείφθη ύπό τδν άντιπάλων καί είς τόν λι
μένα τής όποιας έν τούτοις εύρίσκοντο είσέτι έτοιμα πρός 
μάχην πολεμικά πλοϊα. Παραπλεύρως αύτών τά πολεμικά 
σκάφη τών ξένων Δυνάμεων, άτινα εΐχον αποβιβάσει Αγή
ματα δπως προστατεύσωσι τούς υπηκόους των. Οΰδεις γνω
ρίζει τίς εΐνε ό πραγματικός κύριος· τής πόλεως. Τά διά
φορά χ,όμματα εΐνεέτοιμα νά σογκρουσθώσιν. Εΐς τών πα· 
ρευρεθέντων άνταπαεριτών δίδει τάς εξήςζωηρά ς περιγραφάς 
τών σκηνών, αΐτινες έξειλίσσοντο πρό τοΰ Βόλου καί έντός 
αΰτοΰ, γράφων έν τω ίμερολογίφ του.

«Ή είσοδος εις την πόλιν παρουσίαζε λίαν ζωηρά*  καί έν- 
διαφέρουσαν εικόνα· άγήματα ναυτών έκ 10 ή 15 άνδρών, 
τών οποίων προηγείτο υψηλά κρατούμενη ή σχετική έθνική 
σημαία άγγλική, γαλλική, ιταλική, ΐσταντο εις τάς οδού; 
έτοιμα νά χορηγήσωσιν είς τούς συμπατριώτας αύτών προσ
τασίαν έν άνάγχγ. Οί κύριοι τοΰ πρακτορείου Ρέούτερ, προσ- 
τατευόμενοι ύπό τ,οΰ έθνικου των ένδύματος, διήρχοντο φαι- 1 
δρώς τήν πόλιν, ήμάς δε έφύλαττον ’Αγγλοι ναΰται, ή δε 
άγγλική σημαία έκυμάττζεν ύπεράνω ήμών. Έάν τό ελληνι
κόν θωρηκτόν έβομβάρδιζε τόν Βόλον, θά διεπεραιούμεθα βε
βαίως επί άγγλικών λέμβων είς τή*  άγγλικήν κανονιοφόρον 
«Δρυάδα» καί θά έβλίπομεν τό ένδιαφέρον θέαμά άσφαλώς 
καί άκινδύνως έξ άγγλικού έδάφους.

'Ο Έτέμ Λασσάς εϊχεν έν τφ μεταξύ δώσει έντολήν είς 
τούς τέσσαρας προξένους τοΰ Βόλου, οίτινες εΐχον προσίλθει 
είς τό έν Βελεττίνω άρχηγεΐον, ν’ άνακοινώσωσιν εις τά έν 
λιμένι Βόλου ναυλοχοΟντα πολεμικά πλοία, βτι σκοπεύει νά 
είσέλθη είς τόν Βόλον είρη'-ικώς. Μετά ταύτα εστάλη πρώ
τον ό.Νεγζήπ βέηί μετά λευκής σημαίας, τόν οποίον συνώ- 
δευον έγώ. Ότε έπλησιάζομεν πρός τήν πόλιν, ένεφανίσθη- 
σαν κάτοικοί τινες καί μάς έχαιρέτησαν μετά βαθυτάτου σε
βασμοί;. Παρά τήν πύλην τής πόλεως ηβξησεν ό άριθμός 
τών πιριέργων καί ίντός όλίγου εΐχομεν πέριξ ήμών όλόκλη- 
ρον πλήθος.

Πάντες ήσαν άσκεπεϊς καί είς τό πρόσωπό*  των έξεδη- 
λοδτο χαρά μάλλον ή θλϊψις.' Eli τή*  οδόν Δημχτρίου τό 
πλήθος άνήρχετο ήδη είς χιλιάδας. Κατά πρώτον δέν ήδυνν'- 
θημεν νά είρωμεν τήν δημαρχίαν, τέλος βμως μάς ώδήγησεν 
έχει ό καβάσης μου, βστις όμιλεϊ τήν ελληνική*.  Είσηλθομ.ν 
καί άνηγγείλαμεν, δτι θά όμιλήσωμεν μετά τοΰ δημάρχου, 
άλλ’ ούτός δεν έφάνη. ΆφοΟ περιεμείναμεν ολίγη*  ώραν πα- 
ρουσιάσθη ό κ. Gue, δστις άντικαθίστα τόν δήμαρχον κατά 
τήν άπουσίαν του. Ό. Νεδζήπ βέης τω έδειξε τήν διαχήρυ- 
ξιν τοΰ Έτέμ πίσσα, διά τής οποίας · ό τελευτο.ϊος έθετε 
πάντας τούς κατοίκους ύπό τήν τουρκική*  προστασίαν, ύπισ- 
χνείτο δέ είς αυτούς ασφάλειαν ζωής καί περιουσίας και συ- 
νεβούλευε νά έξακολουθησωσι τάς συνήθεις αύτών άσχολίας. 

Άφοΰ ό κ. Gue άνέγνωσε τήν διακήρυξιν, έξήλθομεν πάν
τες είς τό*  έξώστη*,  όπως άναγνωσθή αβτη μεγαλοφώνως 
χαί είς τόν λαόν. Ουδέποτε έν τφ βίφ μου παρέστη*  είς 
συγκινητικωτέραν σκηνή*.  Ενώπιον ήμών έβλέπομεν πέλαγος 
ωχρών μορφών έστραμμένων προς τά άνω, αΐτινες μετ’ άνυ- 
πομανηβίας άνέμενο*  τάς λέξεις, χάς μιλλούσας ν’ άποφαν- 
θώσι περί τής τύχης των. 'Ο άντικαταστάτης τοΰ δημάρ
χου ήρχισε ν’ άναγινώσκν» τή*  διαχήρυξιν είς το πλήθος,άλλ’

όμως ώμίλει τόσον ασαφώς, ώστε ούδείς ήδύνατο να τόνέν- 
νοήσιρ.

Ήκούβθησαν φωναί ’. 'Ομιλήσατε δυνατότερα ! Δέν ά- 
κούομεν τίποτε ! Τότε ήρχισεν ό κ· Gue έχ νέου καί άνί- 
γνωσε μεγαλοφωνότερον,δτε ό λαός ήδυνήθη νάτόν έννοήσγ. 
Μόλις έγένετο καταληπτή ή έννοια τής διακηρύξεως, ψιθυ
ρισμός βαθείας άνακουφίσεως έξεπέμφθη έκ τοΰ πλήθους. Αί
φνης δέ πάντες άνέκραξαν φρενιτιωδώς :

— Ζήτω ό Σουλτάνος ! Ζήτωσαν οί Τοΰρκοι !
Κατά τό διάστημα τοΰτο ήδυνήθημεν κάλλιστα νά δια- 

κρίνώμεν έν τφ λιμένι τάς μέλαίνας σκιάς τών τριών ελληνι
κών πολεμικών πλοίων. Έλειπε*  δμως είσετι ή άπάντησις 
τοΰ Έλλη*ος  ναυάρχου. Διά τούτο ό Νεδζήπ βέης έπεφόρ- 
τισεν εμέ καί δύο ετέρους συναδέλφους νά μεταβώμεν είς τή*  
ελληνική*  ναυαρχίδα, όπως μάθωμεν τήν άπόφασιν τοΰΈλ- 
ληνος κυβερνήτου, είχομεν δέ μεθ’ήμών λευκή*  σημαίαν. 
Έπί τής άποβάθρας βμως σ.υνηντήσαμεν τούς πλοιάρχους τών 
διεθνών στόλων, οίτινες έφεραν τή*  δήλωσιν τού ναυάρχου, 
ότι δηλαδή ήθελε μείνει μετά των πλοίων του είς τόν λι- 

| μένα, έως 5του πεισθή, δη οί Τούρκοι πράγματι είσήλθον 
•είρηνικώς είς Βό^ον. ,

Ό Νεδζήπ έν όνόματι του Τούρκου στρατάρχου άπήντησεν, 
δτι τά στρατεύματα τοΟ Σουλτάνου εΐνε είς θέσιν νά προσ- 
τ'ατεύσωσι τούς κατοίκοις τής παραδοθείσης αυτούς πόλεως 
καί δτι μόνον έν τάγμα θά είσήρχετο είς Βόλον, όπως άνα- 
λάβγ τήν άστυνομικήν υπηρεσίαν, ό δέ λοιπός στρατός θά 
έστρατοπέδευεν έξω τής πόλεως. ’Εξέφραζε δέ τήν ευχήν, 
όπως ό ναύαρχος άποπλεύσγ έκ τιΰ λιμένος, έάν δέ δέν έ
πραττε τούτο, οί Τοϋρκοι δέν θά ύπεϊχον ούδεμίαν ευθύνη*  
διά τά συμβησο'μενα».

Ούτως έγένετο.

Τ$ 14 Μαίου συνάθροισε*  ό Έτέμ έντός καί πέμξ τών 
Φαρσάλων σπουδαίας δυνάμεις, ένφ ή δεξιά παρά τά Τρίκ- 
καλα πτέρυξ καί ή άριστερά παρά το ΒελεστΙνον εΐχον ένι- 
σχυθή δι’ ισχυροί! σώματος, περίπου μιας μεραρχίας.

15,Μα1ου διενηργήθησαν υπό αξιωματικών του. άρχη · 
γείου Ανιχνεύσεις έκ τών οποίων έγνώσθη, βτιοί "Ελληνες εί- 
χον οχυρωθώ έντός ίσχυράς θέσρως πρός βορράν τοΰ Δομοκοΰ. 
Ή θέσις αϋτηείχεν έκτασιν μετώπου άνω τών δέκα χιλιομέ
τρων, πανταχοΰ δέ εΐχον κατασκευασθή ταχύσκαπτα καί 
προχώματα τών τηλεβόλων κλιμακηδόν μέχρις 6 τον Αριθμό*.

'Η έπίθεσις διετάχθη τή*  17η*  Μαίου. Έπρόκειτο δέ νά 
προιλάσωσιν ώς εξής. Έπί τοΰ δεξιού χέρατος ή μεραρχία 
Χα'ίρή πασσά έν μι? στήλη, δεξι? τής μεγάλης όδοΰ τοΰ Δο- 
μοκοΰ πρός τή*  διεύθυνσιν Χατζή-Όμάρ-Βεχριλέρ κατά τής

ΧΙΦΖΗ ΠΑΣΧΑΣ
Άρχηγάς τοΰ iv ’Hittlfto τουρκικού στματοδ.

Τσιόβας καί τής Σκαρμίτσας καί ή μεραρχία. Νιχάτ πασσδί 
έν μι? στήλγι, μέ δύναμιν τριών ταξιαρχιών, εκατέρωθεν 
τής μεγάλης πρός Δομοκόν όδοΰ. Είς τό κέντρον ή μεραρχία 
Χαμδή πασσά, δυνάμεως δύο ταξιαρχιών είς δύο στήλας 
πρός άνατολάς τής μεγάλης όδοϋ διά Βρυζίας-Βαρδάτι-Σα 
χαροβάρ-Κρόλοβα κατά τοΰ Πουρνάρι· έπί τοΰ άριστεροϋ δέ 
κέρατος ή μεραρχία Μεδμούχ πασσή διά τοΰ Καρατσαλί 
Γερακλή κατά τής δεξιάς έχθρικής πλευράς καί κατά τής 
γραμμής τής ύποχωρήσεως. "Οπισθεν τοΰ κέντρου διετάχθη 
ν’ άκολουθή Α μεραρχία Χαϊδάρ πάσσά.

Τή*  προηγουμένη*  ήμέραν—τή 1 6ρ Μαίου—ιί/.ε* ήδη δι- 
αταχθή ό Χακκή παστάς νά πορευθή κατά τοΰ Άλμυρου, 
διά νά βχη φθάσει τή 17γ μεθ’ όλων τών δυνάμεων του είς 
τό αυτό ύψος μετά τοΰ Μουσίρου, περίπου παρά τό Καρα- 
δάντι, βορειοδυτικώς τοΰ Άλμυροΰ.

Κατά τάς σημειώσεις τοΰ ώς άνταποκριτοΰ έν τ$ τουρκικφ 
άρχηγείφ διαπεπιστευμένου ταγματάρχου Φάλκνεο φόν Σό>- 
νενβουργ, τοΰ οποίου αί πληροφορίαι διακρίνονται διά τή*  
σαφήνειαν, ευθυκρισίαν καί γνώσιν τών πραγμάτων καί έκ 
τών όποιων έλήφθησαν αί κάτωθι πληροφορίαι,.αί πρός κοι
νή» ‘έπίθεσιν κατά τής έχθρικής θίσεως διαταχθεΓσαι τρεις με- 
ραρχίαι προήλασαν τή*  πρωίαν τής 17ης Μαίουμεταξύς τής 
4ης καί 5ης ώρας. Κατά τή*  10ην ώραν π. μ. συνηντήθη ή 
προφυλακή τής μεραρχίε,ς Χαϊρή, άποτελούσης τό άκρότατον 
δεξιόν χέρας παρά τή*  Τζιόβαν μετά τοΰ έχθροΰ. "Αν καί 
ούτος άντεπροσωπεύετο έκεϊ μόνον ύπό ασθενέστατου καί κα- 
τκπεπονημένου ιππικού, έν τούτοις ό Χαΐρή άνέπτυξε κατ’ 
αύτοΰ πλήρες σύνταγμα τεζικοϋ καί άπώλεσεν ουτω μίαν 
πολύτιμον ώραν, διότι μο’λις περί τήν 11η*  περιήλθε*  είς 
χεϊράς του ή Τζιόβα. Καί τού Χαμδή πασσά δε αί προφυλα- 
καί εΐχον έν τώ μεταξύ συγκρουσθή μετά τοΰ έχθροΰ περί τή*  
ΙΟην ώραν π. μ. τό δέ πΰρ ήκούετο έκεϊθεν μέχρι τής 
εσπέρας.

Είς τό κέντρον παρά τόν Χαμδή και Νεχάτ ώς καί είς τό 
δεξιόν χέρας παρά τόν Χαΐρή τά πράγματα έξειλίσσοντο έν 
τφ μεταξύ ώς εξής:

Αί προφυλακαί τής μεραρχίας Νεχάτ άφίκοντο περί τή*  
μεσημβρίαν είς το μέτωπο*  τής εχθρικής θέσεως πρό τοΰ Δο
μοκοΰ, καί μετά εν τέταρτον τό άνώτατον έχθρικόν πυροβο- 
λεϊον—τέσταρα. νέα τοπομαχικά τηλεβόλα Κρούπ τών 10,1 
έκατοστομέτρων—ήρζατο τοΰ πυρός κατ’ αύτών.

Τή*  βύτήν ώραν ή μεραρχία Χαΐρή πασσά έκυρίευσε τέλος 
τή*  Τζιόβαν καί κατόπιν κατά τήν 3η*  ώραν προσεβαλε τό 
έχθρικόν πεζικό», βπεο εϊχεν άναπτυχθή έκ νέου μετά 4 ταγ
μάτων καί τινων πεδινών πυροβολαρχιών είς τό μέτωπον έπί 
τών υψωμάτων μεταξύ Τσιφλαρίου Βκλαβάντι (άριστερόν κε
ράς) μέχρι τοΰ Δομοκοΰ·. Συγχρόνως ήρχισε τό δεύτερον πυ- 
ροβολεϊον παρά τό*  Δομοκόν τό πΰρ. τρεϊς δέ πεδιναί πυρο- 
βολαρχίαι έπυροβόλουν κατά τς>0 πεζικού τοΰ Νεσάτ.

Κατά τήν 3η*  ώραν καί 1)4 ή πυροβολαρχία τής προφυ
λακής Νεσάτ. έπετέθη κατά τοΰ λίαν ισχυρού έχθρικοΰ πυ
ροβολικοί μετά μεγάλης γενναιότητος είς άπόστασιν 2,500 
μέτρων τή*  δέ 3η*  καί 1)2 ώραν είχε καταφθάσει ή δεύτερα 
τουρκική πυροβολαρχία, καί άπό τή; 4ης ώρας καί πέραν 
ένδεκα τουρχικαί πυροβολαρχία; άπετέλουν τό^έντρον τής 
ένεργείας καί έξηκολούθησαν' τό πυρ, εως δτου έπήλθε τό 
σκότος.

Κατά τή*  3η*  ώραν καί 40 λεπτά ή ταξιαρχία τών νι- 
ζάμηδων τής Άδριανουπόλεως, (τό 14ον καί 15ον σύνταγμα 
μέ βπλα Μάουζερ) έπετέθη 1*  άραι^ τάξει καί μέ άνήκουστον 
άνδρείαν κατά τών ελληνικών θέσεων τού πεζικού τέτάρτης, 
τρίτης, δευτέρας καί πρώτης βαθμϊδος τών όχυρωμάτων έκ 
τής ταξιαρχίας ταύτης μόνο*  έν σύνταγμά ήτο ανεπτυγμέ
νου, τό δ’ έτερον παρίμενεν έ*  έφεδρείβ:.. Ή έπίθεσις έγένετο 
πρός τά δεξιά τής όδου. Είς άπόστασιν ήδη 800—900 μ. 
φοβερόν πΰρ πεζικού καί πυροβολικού έδέχθη τή*  προελαόνοο- 
σα*  ταξιαρχίαν ή μάλλον τό σύνταγμα, βπερ είς άπόστασιν 

1200 μ. περίπου έπρεπε νά προελάσγ μόνον ύπό τό πΰρ τοΰ 
πυροβολικού.

Μεθ’ ολχν τή*  έπ'βάλλουσαν υπεροχή*  τοΰ άντιπάλου, τό 
γενναΰον τούτο σύνταγμα έπλησίασε τούς έλλη»ας μέχρις χ- 
ποστάσεως 400 και 500 μ. καί ύπέμενεν έχεϊ, χωρίς ούδ<·ς 
άνήρ νά όπισθοχωρήσγ, μόνον δέ ή έπελθούσα νύξ έπέφτρε*  
ά,ακούφισιν είς τούς Τούρκους. Τό σύνταγμα είχε*  άπολέσει 
έκ τεσσάρων ταγμάτων, έξ 600 άνδρών έκάστου, 600 £ως 
800 άνδρας.

Μόλις περί τή*  6η*  εσπερινή» ώραν προσήλθε τό δεύ-

ΓΡΟΥΜΚΠΦ ΠΑΣΧΑΣ
^/ιορ)·ατωτ^ς τον τονρχιχον πύροβοΛιχο'·.

τερον σύνταγμα τής ταξιαρχίας άρωγόν είς τάς άποδεκατισ- 
θείσας τάξεις τού άνωτίρω συντάγματος· έν τφ μεταξύ καί 
ό Χαΐρή ίίχ® τέλος κερδίσει έδαφος καί έπεξετείνετο πρός τά 
δεξιά τού Νεσάτ, ένφ ή δεύτερα ταξιαρχία τής μεραρχίας 
ταύτης έκυρίευσε τό Πουρνάρι.
’ Περί τή*  7ην εσπερινή*  ώραν ή τρίτη ταξιαρχία τοΰ Νεσάτ 
έβάδισε πρός τά πρόσω, καθότι δέν ίτο άπίθανος διάρρηξις 
τοΰ μετώπου καί άνεμένετο άντεπίθεσις.

’Εντούτοις ούίέν τοιοΰτο συνέβη' Ή μάχη τοΰ πυφοβο- 
λικοΰ έτελείωσε μόνον μετά τό έπελθόν σκότος περί τήν 9η*·  
Εί-, τόν άγώνα τούτον εΐχον λάβιι μέρος καί τουρκικαί πυρο- 
βολαρχίαι "Αουβιτς. Αί πυραί τού στρατοπέδου τών ελληνι
κών θέσεων βκαιον καί έν τούτοις τή*  18η*  Μαίου λίαν πρωί 
ήδη έ}νώσθη, δτι άπασαι είχον έκκενωθή ! Τά τοπομαχικά 
τηλιβόλα εΐχον πάλιν έγκαταλειφθή ! Ή πίεσις τοΰ Μεμ- 
δούχ έπί τής στρατιωτικώς τρωτής πτέρυγος εΐχεν έπιτύχει. 
Ή μεραρχία Χαδμή πασσά είχε συναντήσει τόν έχθρόν τήν 
10 η*  ώραν πιθανώς είς τό ύψωμα τοΰ Δαρδαλί καί άπώθησεν 
αυτόν όλίγον κατ’ όλίγον πρός τά όπίσω μέχρι τής κυρίας αυ
τού θέσεως. Καί είς ταύτην τήν μεραρχίαν αί κινήσεις ίσαν 
βραδεΐαι κάί άδρανεϊς· έν τούτοις περί τή*  εσπέραν κατόρθωσε 
νά προχωρήσγ νοτιαναγολικώς μέχρι τον Πουρναριού καί κατά 
τήν νύκτα πρός τή*  18η» Μαίου νά εύρεθή ήδη παρά τό δε
ξιόν πλευρόν τού έλληνικού μετώπου. Ό πρός τά άριστερά 
γείτων τής μεραρχίας Χαδμή ίτο ό Μεμδούχ- οδτος πρό 
μεσημβρίας είχε*  έκδιώξει τδν εχθρόν έκ τοΰ Τσιατμά καί 
έντός τής ημέρας έπορεύθη κατά τοΰ Γερακλή' έπομε'νως 
ίστατο είς τή*  αυτή» άπόΐτασιν άπό τής Διρβέν-Φούρκας, 
βσον καί οί Έλληνες.

Ή περίστασις αδτη ήτο άκριβώς ή παρακινήσασα τούς 
Έλληνας νά ύποχωρήβωσιν εντός τής νυκτος της 17ης πρός 
τή*  18η*  ΜαΙου. Οί τοΰρκοι δέν άντελάφθήσαν τΐ*  παλαιόν 
δόλον καί ήπατήθησαν ύπό τών διατηρούμενων πυρών, διότι
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μόλις τήν πρωίαν τής 18ης Μαίου έπιβεβαιώθη, βτι ή έλλη- 
νική θέσις εϊχεν έκκενωθή.

Ή θέσις, fa είχε καταλάβει β Διάδοχος, εκειτο έπί τής 
όφρύος χαΐ έπί τών κλιτύων «ειρ<2ς λόφων έκτεινομενων πρό 
τών Καοσιδιαριχών δρέων. Είς τό μέσον περίπου τής σει
ράς ταύτης εύρίσκεται τό χωρίον Δομοχός καί είς μιλίου Α- 
πόστασιν πρός άνατολάς κεΐνται τά χωρία Κίτσερι καί Κι- 
τίχι· Τό Αριστερόν έλληνικόν κεράς ώφειλε νά κράτησή τήν 
οδόν πρός τό στενόν τής -Άγόριαννης, διά του οποίου πρό
κειται νά διέλθϊ) ό άπό Λαμίας είς Φάρσαλα κατασκευασθη- 
σόμενος σιδηρόδρομος. Διά τής Απώλειας τής διόδου θά ή- 
πειλεϊτο ή πτέρυξ αυτή. Ή πζράταξις είχε σχήμα πετά
λου, τοΟ οποίου τό δεξιόν σκέλος ήτο βραχυτερον. Τρεις 
όρειναί πυροβολαρχίαι είχον τοποθετηθή έπί τοΟ υψώματος, 
έπι τοΰ οποίου ΐστατο τό αριστερόν χέρας καί οπερ ύπερη- 
σπίζετο ύπό 5000 Ανδρών πεζικού. Είς τό κέντρον τής θέ- 
σεως παρά τόν Δομοκον καί έπί τών ήπίως έχε? χατιόντων 
πρός την πεδιάδα λοφίων είχον τοποθετηθή 5 πεδιναι πυρο
βολαρχία! καί τινα όρεινά τηλεβόλα, 12,000 δέ μέχρι 15, 
000 Ανδρών πεζικού έκράτουν τό τμήμα τούτο. Έπί τού 
δεξιού κέρατος είχον διανεμητή άνά την χώραν τέσσαρες.πε- 
διναί πυροβολαρχίαι χαθώ; καί τινα όρεινά τηλεβόλα καί τά 
είς τό άκρότατον δεξιόν κέρας κείμενά χωρία Κιτίκι και Κί- 
τσερι ύπερησπίζον to έκαστον υπό έξ τηλεβόλων.Έκεϊ ϊσταντο 
12,000 περίπου άνδρες πεζικού, 6,000 δέ άνδρες εϊχον το- 
ποθετηθή ώς εφεδρεία πρός δυσμάς τού Δομοκού, έπί τίνος 
όροπεδίου. Πρός ένίσχυσιν τοΰ. πυροβολικού έχρησίμευον δυο 
τηλεβόλα Κρούπ τών 15 εκατοστόμετρων· τό έν έξ αύτών 
ϊστατο έπί τού, δεσπόζοντος τής πόλεως φρουρίου, τό δ’έτε 
ρον έπί τίνος κορυφής κυριαρχούσης τής πεδιάδος πρός Ανα- 
τολάς τού Δομοκού. '

Έν βλφ οί "Έλληνες είχον περίπου 35000 έως 40000 
είς τήν πολεμικήν αύτών γραμμήν, έν οίς 500 άνδρες Ιππι
κού· Οί Τούρκοι έπετέθησαν μετά 50000 περίπου Ανδρών. Ό 
στρατηγός Μαορομιχάλης διηύθυνε τό κέντρον, ό δέ Μακρής 
τό δεξιόν έλληνικόν κεράς.

Ώς δέ λέγει ό ανταποκριτής τών«‘Ημερησίων Νέων»,ατό 
τών λόφων τού Δομοκού τό θέαμα τής προελασεως τών 
Τούρκων ύπό τήν λάμψιν τού ήλίου ήτα έξαίσιον, Πέντε ίλαι 
ιππικού προηγούντο τών κατά οφιοειδείς γραμμάς προχω- 
ρουσών στηλών τού πεζικού, δύο δέ τουρκικαί πυροβολαρχίας 
τών προφυλακών τοποθετηθεϊσαι ήρξαντο τού πορός, βπως 
προστατεύσωσι τή» περαιοέρω προέλασιν τοΰ πεζικού. Ήδη 
τά δύο βαρέα τηλεβόλα Κρούπ έδωκαν τό σύνθημα τής έ- 

. νάρξεως, πεισματώδους μάχης πυροβολικού, ήτις διεξήγετο 
Αμφοτέρωθεν μετ’ αύξανούσης σφοδρότητος καί κατά την ό
ποιαν οί *Ελληνες  ύπερτέρουν, τόσφ διά τήν ύψηλήν αύτών 
θέσιν, ίσφ καί διότι είχον προηγουμένως Ακριβώς μετρήσει 
τήν διεύθυνσιν χαί τήν άπόστασιν καί είχον θέσει σημεία,· 
Είς τό πύρ τών τηλεβόλων τών Αμυνόμενων, δπερ προφανώς 
ήτο τελεσφορώτερον, διότι ούτοι ήδύναντο νά ύπολογίσωσι 
κάλλιον τόν σκοπόν αύτών και ήσαν μάλλον ένήμεροι τής 
χώρας, ποοσετίθιτο τό πυρ τών έντός τών ταχυσκάπτων ευ
ρισκομένων εύζώνων.

Έντός όλίγου ό Αγών, λέγει, είχεν έκραγή'έπι ολοκλήρου 
τού πολεμικού μετώπου, Αμφοτέρωθεν δέ Αντηχούν οί ύπό τού 
πυροβολικού ριπτόμενοι πυροβολισμοί, ώς ο κεραυνός έν κα- 
ταιγίδι. Τό πύρ' τδν Ελλήνων ήτο Αποτελεσματικώτερον, 
διότι ή υπηρεσία τών τηλεβόλων αύτών έξετελεΓτο μάλλον 
ήσυχως καί Ασφαλώς και διότι έβαλλον έξ «οχυρωμένων και 
προπεφυλαγμένων θέσεων. Τά έπετιθέμενα σμήνη τού τουρκι
κού πεζικού και τά στηρίγματα αυτού ύπέστησαν ώς έκ 
τούτου φοβεράς Απώλειας. Περί τήν 4ην μ.μ. άνεπτύχθη ή 
έπίθεσις τών Τούρκων μετά μεγαλειτέρας σφοδρότητος κατά 
τού δεξιού κέρατος τών Ελλήνων. Εκατέρωθεν τής μεγά
λης οδού Ανεφάνησαν άνά δύο πυροβολαρχίαι προχωροΰσαι 
βραδέως πρός τήν πεδιάδα, ένφ τό πεζικόν μετ’ άξιοθαυμά- 
στου ήρεμίας καί έν πυκνή τάξει έβάδιζεν ολίγον προς δυ

σμάς και έκεϊθεν διηύθυνε τό πύρ αύτοΰ κατά τών ύπό τών 
εύζώνων καί τών Γαριβαλδινών κατειλημμένων προχωμάτων.

’Αντί τού Ριτσιώτη Γαριβάλδη, βστις κατ’ έκείνην τήν 
ώραν εύρίσκετο είς τήν λεγεώνα τών ξένων, 0 Κυπριάνης 
ιΐχεν άναλάβει τήν διοίκησιν τών έθελοντών, οίτινες είχον 
σταλή έκεΐ πρός ύποστήριξιν τών εύζώνων. Ή μάχη διεξή
γετο είς τό σημεϊον τοΰτο μετ’ Ακρας επιμονής· οι Τούρ
κοι προήλαυνον ήσυχως καί άποφκσιστικώς, οί δέ Γαριβαλ- 
δινοί μετά ψυχραιμίας έπυροβόλουν κατ’ έκείνων καί περιέ- 
λουον τόν έχθρόν δι’ Αληθούς χαλάζης σφαιρών.

Έκτακτον φαινόμενου ήτο, ώς διηγείται ό Ανταποκριτής, 
ή βιβαντιέρα τών ’Ιταλών, ευκίνητος καί μικρόσωμος γυνή, 
ήτις ύπέμενεν είς τό σφοδρότερου πύρ καί μέ τό κομψόν έ- 
ρυθρόν ένδυμά της Ακαταπόνητος, οτε μέν παρείχε βοήθειαν 
ει’ς τινα τραυματίαν, ότέ δέ μετέφερε πυρομαχικά είς τούς 
άγωνιζομένους, ευτυχώς δ’ έμεινε σώα και Αβλαβής.

(“Επεται συνέχεια).

ΕΝΤΤΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΓ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΦίΛΙΠΠόΤΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ

(Συνέχει»· ϊδε προηγούμενου ψύλλον).

Τό θέατρον Δακίά κεΐται έν κεντρική της πόλεως θέσει, 
εντός τοΰ προαυλίου τοΰ ομωνύμου ξενοδοχείου, άνήκοντοςείς 
“Ελληνα, είναι δ' αρκούντως καλώς διεσκευασμένον καί περιπε- 
ποιημένον καί δύναται άνέτως να περιλάβη περί τούς χιλίους 
θεατάς μετά των κύκλωθι έξωστων καί θεωρείων. Αί δέ τέσσα- 
ρες έσωτερικαί πλευραί τοΰ θεάτρου τετραγωνικώς περιβάλ
λονται τό θέατρον τοΰτο, άποτελοΰσι έν ώρα θεαματικής πα
ραστάσεων μετά τών εκατέρωθεν θεατών έκ των παρακειμέ
νων δωματίων τοΰ ξενοδοχείου καί τοΰ πολλοΰ καί απλέτου 
φωτισμοΰ του, ώς έ» όμοειδές σύνολον οικοδομικής καί αρχι
τεκτονικής, δπερ πάς ξένος θεατής εκλαμβάνει ώς έν κομψότα- 
τον ειδικόν θεατρικόν οικοδόμημα. "Εμπροσθεν δέ τής σκηνής 
καί μετά τό διαμέρισμα τής ορχήστρας ύπάρχει σειρά υπαι
θρίων θεωοείων, προωρισμένων κατ’ έθος διά τούς δημοσιο
γράφους, απολαμβάνοντας ένταΰθα εξαιρετικής τιμής καί δώ 
τούς έν τέλει.

’Εκαθήσαμεν έν τφ πρώτφ τών θεωρείων τούτων καί εύρι- 
σκόμεθα έν πλήρει αναπαυτική καί ε&αέρφ καταστάσει, διότι 
ώς εϊπομεν, είναι θερινόν καί Ασκεπές τό θέατρον τοΰτο και 
μόλις περί την 9 καί 1)2 οτε είχον κατχληφθή πάσαι αί θέσεις, 
καί ύψωθή τό παραπέτασμα τής σκηνής, δίως ζωηρός καί εύ
θυμος εμφανίζεται ό κ. Καρύδης· καί διά βραχέος προκαταρ- 
κτικοΰ λογιδρίου του μάς λέγει, δτι θά έκτελέση πιστώς τό 
είς τρία μέρη διαιοεθέν πρόγραμμά του, ήτοι δτι πρώτον θά 
περιλάβη ώς εισαγωγήν μερικά νόστιμα ταχυδακτυλουργικά 
παίγνιάτου, δεύτερον θά υπνωτίσ^ ολίγα άτομα έκ τών θεα
τών, τά όποια θά ύποβάλ^ είς μερύ,άς άκουσίως αύτών πρά
ξεις καί τρίτον, δτι θά μάς παρουσιάσω την θαυματουρ
γόν αίθουσαν των Βραχμάνων.

Ό κ. Καρύδης, μή απουδάσας φαίνεται, έγκαίρως τήν ελ
ληνικήν, όμιλεί απλώς χαί ίσφαλμένως αυτήν, κινών τήν θυ · 
μηδίαν τών λογίων ακροατών του- οΰχ ήττον διά τών πομ
πωδών αΰτοΰ φράσεων καί περιέργων αύτοΰ αποκαλύψεων, κα- 
λύπτωντήν έλλειψίντου ταύτην, προσελκύει τό ένδιαφέρον και 
τ^ν προσοχή τοΰ κοινού, Ιδίως τών φυσιολόγων καί επιστη
μόνων.

Είδον πολλάκις πνευματιστικάς καί ύπνωτιστικάς παραστά
σεις παρά δεινών εΰρωπαίων θαυματοποιών, και ημην περίερ
γος νά ιδω καί τήν τέχνην καί Ικανότητα τοΰ ήμετέρου συμ
πατριώτου, δπως έκθέσω καί την έμήν ταπεινήν γνώμην περί 
των σπουδαίου τούτου Αντικειμένου, τοΰ κινούντο; έχάστοτε 
τδν θαυμασμόν τών θεατών.

Τό πρώτον μέρος τής παραστάσεώς του άπηρτίζετο Από τά 
συνήθη, αλλά νοστιμότατα ταχυδακτυλουργικά παίγνια ούδέν 
πρός τήν φυσικήν κοινόν εχοντα, άλλά μόνον τέχνην κρυφίαν, 
έπιτηδειότητα καί ταχύτητα έγκρύπτοντα. .

Έξετέλεσε δέ αΰτά θαυμασίως,
Έν πρώτοις έξήγαγε τά χειρόκτιά του, άτινα τόν έμποδί- 

ζουσιν,ώς μάς είπεν, νι έργασθή καταλλήλως καί διά ταχείας 
κινήσεως, τό μέν έν έγένετο λίαν έπιτηδείως άφαντον, έξαφα 
νισθέν χωρίς τό κοινόν νά τό ένοήσω, έντός τή, χειρίδος τοΰ 
ένδύματόςτου, δι’ ισχυρού ίλαστικοδ νήματος, δίτερ έσυρεν 
αΰτό πρός τά μέσα, τό δέ έτερον λαβώ/ ίντός τών χειρών του 
έσμίκρυνε μέχρι μικροσκοπικοΰ χειροκτίου, πρός έχπληξιν 
πά?των καί είτα διά φυσήματος έξηφάνισεν αΰτό άκαριαίως. 
Τοΰτο'κατορθοΰται δι’ ελαστικού χειροκτίου έπί τούτφ κα 
τεσκευασμένου καί έχοντας τήν ιδιότητα νά διαστέλλεται καί 
συστέλλεται και είτα εξαφανίζεται, ώς τό προηγούμενον.

Είτα έλαβε δεσμίδα παιγνιόχαρτων, δι’ ών έξετέλεσε διά
φορα διασκεδαστικά νόστιμα παίγνια καί μετά τοΰτο διά δια
φόρων αντικειμένων, οϊον ώρολογίων, δακτυλίων κτλ. έξετέ
λεσε ποικιλίαν παιγνίων διά παραδόξων έξαφανίσεων αΰτών. 
Τό δέ νοστιμότερον πάντων τοΰ πρώτου μέρους τής παραστά 
σεώς του, ήτον ή έξαφάνισις ωρολογίου και ή ευρεσις αΰτοΰ 
καρφωμένου έπί τής πλάτης τοΰ κυρίου του. Ταΰτα ιδίως κα- 
τορθουνται διά ταχύτατων κινήσεων, άποσπωμένης τής προ
σοχής τών θεατών είς άλλο άντικείμενον, κατά τήν στιγμήν 
τής ίκτελέσεώς των και διά προγενεστέρας συνεννοήσεως μετά 
διαφόρων φίλων θεατών. Ώστε καί ταΰτα οΰδέν τό κοινόν 
μετά τής φυσικής,τοΰ ηλεκτρισμού καί τοΰ μαγνητισμού ένέ- 
χουσιν, ώς συνήθως πομπωδώς καί άπχτηλώς δημοσιεύεται.

Έν τούτοίς τό κοινόν πολ.ύ ηΰχαριστήθη, έγέλασε καί ζωη- 
ρώς έχειροκρότησε τό πρώτον τοΰτο μέρος τής παραστάσεώς, 
δπερ όμολογουμένως θαυμαοίως έπέτυχεν. "Εβλεπε δέ τις 
ίζωγραφημένην έπί πλέον τήν χαράν καί τήν εΰχαρίστησιν 
τών θεατών επί τών προσώπων αΰτών, αϊτινες ασμένως έξε- 
δηλοΰντο διά τών έπευφημιών αΰτών, μεθ’ έκάστην- επιτυχή 
έκτέλεσιν, διότι καί ό εκτελεστής αύτών ήτο "Ελλην.

Τό δεύτερον μέρος ήτο τό μαγνητιστικόν, πνευματιοτικόν 
καί ύπνωτιστιχόν, καλούμενον. Ώ; δέ παρετήρησα τφ κυρίφ 
Καρυδη, κακώς ονομάζει οθτω τά σχετικά πειράματα του, 
διότι, ό μαγνητισμός, πνευματισμός καί υπνωτισμός είσίν 
πολύ διάφορα άλλήλων αντικείμενα άπό τής ύποβολής, είς ήν 
υποβάλει τούς πειραματιζομένου; ύπ’ αΰτοΰ θεατάς. Άν δ’ 
άπομιμήται τυφλώς τούς εΰρωπαίους τ σα ρ λατ ά νου ς ταχυ
δακτυλουργούς, πολύ αδικεί τήν τέχνην του, αν όντως έχη, ώ; 
λέγει, τήν δύναμιν τής ύποβολής, οί δ' επιστήμονες έπί τή 
τοιαύτη άγνοίψ. θά έχλάβουν καί αύτόν ώ; τοιοΰτον· Εξήγησα 
αΰτφ τί εστι μαγνητισμός, ύπνωτισμός καί πνευματισμό; καί 
είδεν, οτι ούτοι οΰδεμίαν σχέσιν έχουσι πρό; τά πειράματα 
τής ύποβολής.

Ό κ. Καρύδης πρός έκτέλεσιν τοΰ δευτέρου μέρους τοΰ 
τοΰ προγράμματός του έκάλεσε παρ’ αΰτφ τινάς έκ τών θεα
τών, αλλ’ οΰδείς προσήλθε, ώστε ηναγκάσθη νά κατέλθη <1; 
τήν πλατείαν καί εκλέξει τούς μάλλον άποδεχομένους τήν 
ένέργειάν του. Πλησιάσας δθεν τινά τφ έπέβαλεν ολην τήν δύ- 
ναμιν τών βλεμμάτων του καί διά τών χειρών ρίπτων αΰτφ 
τό αόρατον ρεΰμα τής ύποβολη τ ική ς, ούτως είπεϊν δυνά- 
μεώ; του,κατέστησε έκεϊνον σδρανή.ή μάλλον τφ άφτρεσε τήν 
βουλητικήν δύναμίν του, Αναγκάσας τό αδρανές σώμα του ν’ 
άκολουθή τάς θελήσεις αύτοΰ, οΰτω δέ εφερεν αύτόν έπί τής 
‘’’χ^νής. Είτα τό αύτό έπραξε χαί έπί έτέρου ατόμου καί 
μετηγαγεν αυτό ωσαύτως έπί τής σκηνής, τή γενική πάντων 
εκπλήξει. θελήσας δέ νά ύποβάλη ουτω καί άλλους ή νά 
τούς ύ π ν ω τ ί σ η, ώς κακώς έλεγε, πάντες οί θεατχί ήρξαντο 
ν’ αρνώνται καί ν’ άπομακρύνωνται έκ φόβου τών θέσεών των, 
πολλοί δέ ν’ άποσύρωνται πρός τήν θύραν τής εξόδου, τινές δέ 
έπί πλέον καί τόν ήπείλησαν ότι θά τόν ίφόνευον, άν έτόλμα νά 
έπιχειρί«ΐ0 νά τού; ύπνωτίση. Οδτω ό κ. Καρύδης ηναγκάσθη 
να έπιστρέψ^ έπί τή; σκηνής του, έν μέσφ πολλοΰ θορύβου 
και ν άρκεσθή εί; τά πειράματα τών δύο ύπ’ αύτοΰ ύποβλη 
θέντων είς νέχρωσιν ατόμων, άτινα δίκην ξύλων κου - 
τσούρων ϊσταντο όρθια έπί τής σκηνής. Πλησιάσας δέ 
τότε αυτά, τά διηύθυνε διά μόνης τής θελήσεώ; του καί τά 
υπέβαλεν είς διαφόρους πχρά τήν θέλησίν των πράξεις. Πράγ
ματι δέ έφαίνοντο, οτι δέν έχέκτηντο πλέον τήν δύναμιν τής 
θελήσεώς των καί δέ» ήδύναντο νά κινηθώσιν έκ τής θέσεώς 
των. "Ελαβε τότε μετά προσοχής 5» έκαστον σώμα αΰτών 
καί τα κατέθεσε βχρυγδούπως επί τοΰ έδάφους' άνεγιίρων δέ 
έπανειλημμένως τάς χεΐρας κχί τούς πόδας αύτών, τούς άφινε 
καί κατέπιπτον ώς μέλη νεκρά έπί τοΰ ξύλου. Ό κόσμος διε- 
πέλει τότε έν άπεριγράπτφ -φύβφ καί έκπλήξει, δτε ό κ. Κα- 
ρυοης προσεχάλεσε δύο επιστήμονας ιατρούς νά προσέλθωσι 

καί βεβαιώσωσι τήν στάοιν τής λειτουργείας τής ζωής διά 
τής επικρατούσης προσκαίρως άδρανείας τοΰ αίματος, άλλ’ 
ούδείς προσήρχετο. Ό κ. Καρύδης έπέμενε, πολλοί έφοβοΰντο 
τήν ζωήν τών ύποβληθέντων,ετεροι ήδημόνουν νά προσέλθωσι 
καί άλλοι ήπείλουν τόν θαυμάσιον ταχυδακτυλουργόν, οτε ή 
αστυνομία ηναγκάσθη νά μεσολάβησή, προσελθόντων δύο αύ
τής οργάνων μετά τοΰ αστυνόμου έπί τής σκηνής. Τότε παρα
κίνησα ενα δημοσιογράφον ρωμοΰνον, παραχαθήμενόν μοι νά 
προσέλθ^ καί αΰτός έπι τής σκηνής, χάριν τή; ησυχίας τοΰ 
κοινού, αφοΰ οί ιατροί δέν ήθελον νά προσέλθουν καί βεβαιώ
σουν τήν κατάστασιν τών ύποβληθέντων εις αδράνειαν 
τής ζωϊκής, κ ι ν η σ ε ω ς, πείσας δι’ ολίγων αΰτόν, δτι 
ούδένα ούδείς διέτρεχεν κίνδυνον, δπερ ευχαρίστως έπραξε. 
Πλησιάσας δέ καί μετακίνήσας έπανειλημένως τά αδρανή σώ
ματα, έβεβαίωσε καί αυτός τοΰτο διά χινήσεως τής κεφαλής 
πρός τό κοινόν, διότι ή φωνή του έν τφ θορύβφ έκείνφ δέν 
ήκούετο. Πλήν τοΰ θορύβου πάντοτε γεννώντος θόρυβον, έ’τε- 
ζός τις ήθέλησε να χαρακτηρίσω τό πράγμα ώ; απάτην, καί 
ηρξατο διά κραυγών καί κινημάτων ν’ απειλή· τόν κ. Καρύ- 
δην, δτε τέλος οΰτος ίπόμενος καί τή παραχλήσει των φρονί
μων, έδωκε τέλος τής δευτέρας αύτοΰ πράξεως, διά τής έπα- 
ναφοράς τών ύποβληθέντων εΐ; τήν προτέραν αύτων. κατάστα- 
οιν, διά τ.,ς έμφυσήσεως καί εισπνοής αναληπτικού ή μάλ
λον δι» τής άποτινάξεως τοΰ έπενεργοΰντος αΰτοις Αοράτου 
οευστοΰ καί ούτως έληξεν ή τρομερά σκηνή, έπανελθόντων 
πάντων ώς καί τών ύποβληθέντων ατόμων έν γέλωτι καί θυ- 
μηδίφ είς τάς θέσεις των, μετά πχρατεταμένων ο ΐ> ρ ρ ά καί 
χειροκροτημάτων τοΰ κοινού.

Πολλάκις παρουσιάζονται εΐ; τά θέατρα, ιδίως εΰρωπαίοι 
τεχνήται καί έκτελοΰσι τοιαΰτα σχετικά πειράματα, πάντοτε 
δέ τσ κοινόν έξέλαβεν αΰτά ώς υπερφυσικά καί ανώτερα των 
γνώσεών του, μή δυνηθέν άλλως νά έξηγήση αΰτά καί διότι 
ή επιστήμη αδυνατεί έτι νά χαρακτηρίσω τήν φυσικήν ιδιό
τητα αύτών· καί τινες μέ? επιστήμονες τά έκλαμβάνουσι ώς 
φενάχτν καί προκατειλημμένην,έ» συνεννοήσει μετά διαφόρων 
ατόμων, πλεκτάνην, είς βάρος τών θεατών, άλλοι δέ σοβαρό
τεροι, παρατηρηταί καί φυσιοδΐφχι χαρακτηρίζουσιν αΰτά ώς 
πραγματικήν ύποβολήν, δηλαδή μετατροπήν τής ζωικής 
ένεργείχς είς ύπνωτιστικήν κατάστασιν, καλέσαντες συνέπώς 
ταύτην ύπνωτισμόν καί δημοσιεύσαντες οΰχ ολίγα σχε
τικά περί τούτου συγγράμματα. Άλλά, νομίζομεν, οτι ούτε 
οδτοι σαφηνίζουσι καί ^αοακτηρίζουσι καλώς τό πράγμα, 
διότι ή επιστήμη δέν εισεχώρησεν έτι εις τά μυστήρια τοΰ 
αοράτου, δπως καλώς νοήση όποΐαι αόρατοι δυνάμει; δρώσιν 
έν τφ ά^ανει πέριξ ήμών κόαμφ/Οτι δέκάτι συμβαίνει καί έν
ταΰθα,είναι ήδη νοητόν,άλλά τί ακριβώς, είναι έτι ήμίν δυσ- 
νόητον καί ό χρόνος έσεται ήμΐν βαθμηδόν οδηγός. “Ο,τι δέ 
δέν καθωρίσθη έτι, γίνεται έτι ήμϊν δήλον >αίέχ τής Ακαταλ
λήλου δοθείσης ονομασίας είς τήν νέαν αΰτήν δημιουργουμέ- 
νην κατάστασιν,διότι υπνωτισμός δηλοι άποκοίμησιν καί 
δταν κοιμάται τις, είς πολύ διάφορον εΰρίσκεται κατάστασιν 
τής πραγματευόμενης. Έπειτα, όπο(α είναι ή φυσική ίδιότης 
τής αοράτου αΰτής δυνάμεως,ήτις επενεργεί έπί τών νευρόπα- 
θών ιδίως καί χαθίστησιν αΰτούς έντείώς αδρανείς καί ακινή
τους ; κινούνται δέ όμιλώσι καί βαδίζουσι διά μόνης τής 
έπινεύσεως τοΰ ύποβολέως; Είναι επομένως μυστήριον έτι 
άλυτον, ουτινος την έξήγησιν δέν πρέπει σπευδοντες νά πα· 
ρεξηγώμεν.

Είτα 0 χ. Καρύδης έξετέλεσε τό τρίτον μέρος τοΰ προγράμ- 
ματό; του, τήν θ α υ μα τουργόν αϊθο υσ αν τών 
Βραχμάνων, ήτις συνίστατο είς τήν έξχφάνισιν αΰτοΰ η 
έτέρου προσώπου άπό μικράςέν τή σκηνή τοποθετηθείσης τε
χνητής αιθούσης. Τό πείραμα ήτο άκρως περίεργον καί δυσε- 
ξήγητον διά τούς μή γνωρίζοντας τήν έκτέλεσιν αΰτοΰ, άλλά 
διά τούς γινώσκοντας, οτι έάν πρ ι τραπέζης τεθή καθρέπτης 
μεταξύ τών ούο ποδών αΰτής, μακρόθεν φαίνεται, ώς νά μή 
ύπάρχω τοιοΰτος καί επομένως όπισθεν τοΰ μέρους τούτου τής 
τραπέζης δύναται τις νά πράττω β,τι θέλει, χωρίς νά φαίνηται 
άπό τής θέσεως τών θεατών, εΰνόητον τυγχάνει αΰτοΐς,δτι δύ
ναται έν πρόσωπον ή πράγμα νά έξαφανισθή άπό τής αιθούσης 
έν ή εΰρίσκεται ή τράπεζα, χωρίς νά νοηθή άπό τοΰ κοινοΰ.

Ούτως ή παράστασις έληξεν έν μέσφ ζωηρότατων έπευφη- 
μιών καί ό κ. Καρύδης άπεκόμισεν ευχαριστημένος έκ τής πρω- 
τευούσης τών Ρωμούνων τούς καρπούς τής έπιτηδειότητός του. 
Πλήν τό κοινήν ηύχαριστήθη οιττώς, διότι 9 κ. Καρύδης είναι
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καί ομογενής χαί ύπόσχεται πολλοί vic πράξΐβ είς τήν έξάσκη- 

σ&ν του επαγγέλματος του τούτου, είς δ φαίνετάι ino ολίγου 
χρόνου επιδοτείς. ·

Έν Βουκουρεοτίψ έμεινα ετι δύο ήμέρας, επισκεφθείς καί 

τούς επίλοιπου; συνδρομητά; μου, άλλ’ εν βίφ, διότι ώς προεϊ- 

πον, ή μεγαλούπολι; αυτή είναι καί θορυβώδης' καί πολυέ

ξοδος χαι δέν συμφέρει να μένη τις έπί πολύ έχει.

Έπεσχέφθην χαι πάλιν τούς άδελφούς Χάϊτα, τραπεζίτας 

καί κτηματίας, εύγενεστάτους καθ’ δλα καιλαμποοτάτους ομο

γενείς, οίτινες έχαστοτε μο.1 έκδηλώνουσι τά φιλογενιχά χαί 

ακραιφνή αύτών αίσθήμάτα. Ευρίσκω σχεδόν αδτους πάντοτε 

Ιν τοΐς γραφείοις αυτών, κάτωθι τοΰ λαμπροί καί μεγάλου 
ξενοδοχείου Κυριαζή, τοΰ φιλογενεστάτου εκείνου άνδρός, 

δστις μετά της αξιολάτρευτου και άγαθωτάτης συζύγου του 

‘Ελένης, εσχάτως έπίβης άποβιωσάσης, τοσαύτας'ανεξάλει

πτου; έντυπωσεις και αναμνήσεις άφήκαν έχει καί έκάστοτε 

διά θερμών φιλοφρονήσεων μοί έκδηλώνουσι τά θερμά αύτών 

' J και ειλικρινή ομογενή καί πατριωτικά αίσθήματα.

Όμιλοΰμεν περί τών ίθνιχών μας πραγμάτων καί μετά σφο- 

δροσάτης λύπης |λοΙ έκφράζουσι την κακήν έντύπωσιν, ήν ή 
άτυχος έκβασις αυτών προξενεί έχάστοτε παρά τοϊς έξω όμογε- 

νέσι. Αισθάνομαι δέ, δτι οι ανθρωποιοδτοι πλείω άγαπώσι τήν 

πατρίδα των, άπό τούς έν Έλλάδε πολιτευομένους.

(Έπεται συνέχεια).

ΜΙΚΡΑΙ ΠΦΕΛΙΜΟΙ ΓΙ^ίΙΣΕΙΣ

Τό ν’ άπολέσμ τις έκεϊνο διά τό όποιον Λγωνίσθη ν’ Α- 

ποκτήσμ είναι λυπηρόν, τό ν’ Απόλέσμ δμως έκέΐνο, δπερ 

είχεν ήδη, είναι Αξιοδάκρυτου.

’Ροί?ς

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

45. Αίνιγμα
Είμαι καρπός δένδρου γλυκύς 
’στό πρίσωπάν σου θά μ’ εύρής. 
θά μ’ ευρης πάλιν ζωντανόν 
εις τέν άρχαϊδν μας καιρόν.

X. Β
46. Αίνιγμα

Μι,ά πόλις εχει τδνομά μου 
μά σείς μέ παίζετε παιδιά μου 
Μικρδς κι*  αν ήμαι χάριν έχω 
γ^ατί πολύ κυλώ και τρέχω.

Βρλ
47. Έοώτηύτς

Ενώ ολα τά ζητήματα βαττον ή βρίδιον λύονται έν τώ κόσμω, 
ποίο· μετά λύπης έγκαταλείπομεν άλυτον ; Φ Π.

Σημ. Είς τύν πρώτον λύτην καί τών τριών αινιγμάτων δοθήση· 
ται ϊν ΊΙμερολύγιον τοΰ <898 έτους.

01 Ιατροί διακρίυονται έκ της παιδείας, της διαγνώόεως 

τών νόθων καί της θεραπευτικής μεθόδου.

£
Έν Παριύίοις τό έαρ έότΐ τό μάλλον θανατηφόρου, Ιδίως 

κατά μήνα Μάρτιον. Έν Βελγίω, ό χειμών είναι ό μάλλον 

θανατηφόρος. Έν Γερμανία τό θέρος. Παρ’ Λμίν δέ ή μάλ 

λον θανατηφόρος ώρα είνα τό θέρος καί τό φθινόπωρου.

£
Ή έπιφάνεια τοΰ δέρματος τού Ανθρώπου άεννάως Αυα- 

νεούται, Αντικαθιστάμενου διά. τοΰ άμέόως Υποκειμένου.

£
ΤΑ πλειότα εύρωπαίκά Αρωματικά ΰδατα όυνίότανται έξ 

δξους, τρυγικοΰ ή νιτρικού όξέος, Αραιωμένα δι’ΰδατος Kai 

Αρωματισμένα δι’ έλαίου πτητικού διαφόρου εύωδίας.

ά
Αΐ λιπαροΛ έπαλοιφαί τοΰ προσώπου προφυλάττουόιν αύτό 

’έκ τόΰ ψύχους. ·

"Οσου ή ζωική δύναμις έλαττούται, τοσοΰτου τά αισθη

τικά νεύρα χαλαροΰνται καί ύφίότανται τρόμον Kai ταραχήν.

£
. "Οταν πάόχχι ό έγκέφαλος κακώς, έχει καί ό γαστροεντε · 

ρικός σωλήν, καί τάνάπαλιν, δταν πάσχμ ό γαστροεντερι- 

κός όωλήν,κακως έχει καί ό έγκέφαλος.

£
Πισοκάπουλο-; γυνή έχει.εύρειαν τήν λεκάνην καί τά γεν- 

νητικά δργανα καλώς Ανεπτυγμένα, Αντέχει είς τούς κό 

πους καί τίκτέι εύκολώτερον.

£
Ό καλός ίππος δέον νά έχμ ράχην εύθεΤαν καί όλίγου 

καμπύλην, διότι ό έχων κυρτήν ταύτην,Αντέχει όλιγώτερον 

είς τό βάρος καί κοπιφ εΰκολώτερον.

£

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΉΣ “ΦΥΣΕΩΣ..

Π. Κ. βυυριαν. Έλήφθη συνδρομή σας και σας έγράψαμεν τα
χυδρομιχώς —Κ. Μ. έΓαμάραις. Σά; ένεγράψαμεν και άναμένομέν 
νεωτέραν σας.—Π. Μ. Ζίφτα. Ημερολόγιου σας έστάλη.—Ι.Ν-Μ. 
Σδρον. Επιστολή σας έλήφθη καί σας εΰχαριττοΰμεν δια τήν έν 
.άΰτή δήλωσίν σας — Α. Ο. Πάτρας. Άντίτιμον ήμερολογίων έλή· 
φθη Ευχαριστοΰμεν.—Α. Μ. Τραπτζοΰντα· 'Επιστολή καί χρή
ματά έλήφθησαν. 7 ας έγράψαμεν έσχάτως έκτενώς —Μ· Λ. Πάρον. 
’Επιστολή μετά πονηματίου έλήφθη. Έχει καλώς. Σας ένεγράψα- 
μεν. Ευχαριστοΰμεν.—Δ. Σ.Γ. Κα>ν)ποΛιν. Συνδρομή Άμισοΰέλή- 
φθη. ΕΰχαριστοΟμεν. — I. Τ. Σαμψο^ντα. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Άπόδιιξις έστάλη ταχυδρομιχώς. — X. Δ. X. Σάμον Επιστολή 
έλήφθη. Θα φροντίσωμεν αποστολήν γραφόμενων σας. —Π. Σ. Μαν· 
σούραν. ’Επιστολή έλήφθη. Γράφομεν. —Ε. Φ. Κτ'ρχτραν. Συνε- 
στημένη έλήφθη. Ευχαριστοΰμεν, γράφομεν.— Δ. Μ. Σπάρτην. 
’Αποδείξεις, έκκαθάρισις καί χρήματα έλήφθησαν. Ευχαριστοΰμεν. 
—Δ.Χ. ΦιΛιππούτοΛη-.Έχει καλώς, άναμένομέν αποτέλεσμα ένερ- 
γειών σας. — Α. Ε. Bexe'riov. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλή- 
φβη. Εύ/αριστοΰμεν. Έπράξαμεν ώχ γράφετε.—1. ?Π. Σάιριαν. Κα
λώς, άλλα μας λησμονείτε και ό καιρδς παρέρχεται.—X. Χ.'Σοϊμ- 
Λαν. Συνεστημένη έλήφθη, ευχαριστοΰμεν. Γράφομεν.—Τ Λ. ^υ· 
θειον Άντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη. Ευχαριστοΰμεν.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
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Τιπάται Φρ. 2

Είς τούς νεο-έγγραφομένους συνίρομητάς \$[ς «Φύσεως» 
δίδοται δωράν.

’Εν Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Παρλβκεγα Λβονκ
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