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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ—ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΤΗΜΑΙ—ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

Η ΕΚΚΓΒΕΓΧΙΣ ΤΟΓ ΑΑΧΕΙΟΪ ΤΗΣ “ΦΪΣΕίΙΣ,,
Ώς έγκαίρως άνηγγείλαμεν έν τώ 11 φύλλω της 

<Φνσεως» της 10 Αύγουστου παρελθόντος, έγένετο 
τήν 1 Ίανουορίου,επομένης Κυριακής της 1ης τοΰ νέου 
έτους, έν τοις ήμετέροις γραφείοις καί ένώπιον έπι- 
τροπής έκλεγείσης μεταξύ τών προσελθόντων συνδρο
μητών τής «Φυσεως» Λ έκκύόευσις τών ύποσχεθέντων 
δώρων, καθ’ Αν οί κάτωθι έξαχθέντες έκ τής κληρω- 
τίδος καί άναφερόμενοι 200 άριθμοΐ χερδίζουσι τά 
ακόλουθα άντικείμενα :

Ό Ιος αριθμός 1595 τοΰ έν Θεσσαλονίκη συνδρο- 
μητοΰ μας κυρίου Δημ. Χαροπούλου, κερδίζει τό Τρύ
σουν ώρολόγιον.

Ό 2ος άριθμός 679 τοΰ έν ΙΊειραιεΐ συνδρομητοΰ 
μας κυρίου ΙΊαντολ. Βασιλειάδου, κερδίζει τό κυνηγε
τικόν όπισθογεμές δπλον. ,

Ό 3ος άριθμός. 3985 τοΰ έν Μελιγαλα συνδρομητοΰ 
μας κ. Σπ. Μασέλου, κερδίζει τό άμερικανικόν πολύ- 
κροτον.

Ό 4ος άριθμός 2001 τοΰ έν Άθήναις συνδρομη- 
τοϋ μας κ. Άθαν. Καρδίκη κερδίζει τό λεξικόν Σακελ- 
λαρίου.

Ό 5ος άριθμός 1008 τοΰ έν Σμύρνη κ. Βαεπλ· Πε- 
τρίδου τήν 'Ιστορίαν τοΰ Παπαρρηγοπούλου.

Ό 6ος 3996 τοΰ έν Άθήναις κ. Γεωργ. Γαλανοΰ 
τήν ΰδρόγειον σφαίραν.

Ό 7ος 3525 τοΰ έν Πύργφ τής Βουλγαρίας κ. Π. 
Μαντζουρανίδου ίερέως τά 5 έργα τοΰ ’Ιουλίου Βέρν.

Ό 8ος 988 τοΰ έν Κων)πόλει κ. Ν. Τριαντάφυλ
λου,τό τηλεσκόπιον.

*0 9ος 2768 τοΰ έν Βραίλα κ. Κ Παπανικολάου, 
τόν Έρμήν τοΰ Πραξιτέλους.

*0 10ος2171 τοΰ έκ Όλτενίτση χ. Διον. Παξεινοΰ 
τό έξνπνητήριον.

Ό 11ος 2765 τής έν Γαλαζίω κυρίας ’Αγλαΐας 
Πυλαρινοΰ, τό χρυσόδετον λεύκωμα.

Ό 12ος 3635 τοΰ έν Πάτραις χ. Τιμ. Σιμωνίδουτά 
κεχρυσωμένα άγγιϊα.

ΟΙ όκτώ άριθμοί 175, 3441,705, 308, 3832, 2776, 
3970, 2183, κερδίζουσιν άνά έν βαρόμετρον.

Οί δέκα 99, 2203, 1182, 18, 2931, 2783, 3955, 
51, 3658, 3638 κερδίζουσιν άνά έν θερμόμετρον.1

Οί δέκα 1735. 142, 2186, 2713, 712, 3935, 2152, 
3618, 3525, 2093, κερδίζουσιν άνά μίαν εικόνα τοΰ 
Παρθενώνος.

Οι δέκα 3644, 3859, 1560, 49, 2720, 762, 3148, 
713, 309,3839 κερδίζουσιν άνά δν μελανοδοχ· ΐον.

0150 έπόμενοι άριθμοι 1737, 47,2349, 3527, 103, 
8, 2190, 2715, 98, 1 199, 845, 3938, 82, 2785, 3942, 
2814, 465, 2545, 3948, 3892. 2803, 3642, 744, 
2959, 3881, 3944, 1846, 3042, 143, 1836, 2697, 
3,045, 789, 3198. 2893, 54, 469, 3891. 2902, 504, 
2846, 72, 2702, 934, 1752, 2926, 47, 2925, 3562, 
1891 κερδίζουσιν άνά έν είκονογραφημένον πανόραμα.

01 50 επόμενοι 3952, 4121, 56, 1116, 281 1, 2933, 
4160, 3941, S3, 2812, 3910, 487, 2896, 152, 3950, 
84, 106, 3885, 2805, 789, 2807, 3857, 3872, 48, 
572, 3914, 87. 3625, 3966, 699, 3622, 2854, 1267, 
3082, 2708,49. 1763, 3544, 1905. 864, 3861, 156, 
3204, 2890, 3819, 4243, 2880, 3039, ‘3889, 2931 
άνά έν Ιστορικόν βιβλίον.

Κα\ οί τελευταίοι έπόμενοι 50 αριθμοί 2394, 76, 
1563, 2935, 2182, 2272, 2711, 3876, 94, 1543,3875, 
71, 3886, 27, 518. 3839, 1467, 172, 2918, 85, 487, 
13,2940, 3618,3644, 304, 3800, 2750, 41,396, 
645, 1740, 3820, 3624, 443,-3508, 121, 492,3202, 
2482, 3521,2879, 3861, 2878, 2832,3196, 3884, 
2934, 70, 2848 κερδίζουσιν άνά έν άντικείμενον ά- 
ξίας 5 δραχμών, τής έκλογής τοΰ κερδαίνοντος.

Παρακαλούνται οί έν Άθήναις καί Πειραιεΐ καί τώ 
έσωτερικω κερδίσαντες νά λάβωσι τά κεροαινόμενα έκ 
τοΰ γραφείου ήμών. .

Είς δέ τούς έν τώ έξωτερικώ διαμένοντας θά στα- 
λώσι αύτόϊς τμ ήμετέρα φροντίδι.

Έκ τής ΔιευθύναεωςΗ ΑΗΕΓ ΣΓΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΓΈΙΣ TOT ΜΑΡΚΟΝΗ

ύπδ ΦΡ. ΙΙΡΙΝΤΕΖΗ

(Συνίχίοχ· προηγ. φύλλον)
Διά τοΰ ήλεκτρομαγνητικοί! συστήματος κ. Preece δυ

νατά! τις νά καταστήση δύο κυκλώματα παράλληλα έφ 
έκατέρας τής πλευράς 

τής δχθνις
ποταμοΟ ή σήραγγας ^^^^^^|^ΗΒΒ|^ΕΒ^^^Β

'Εκατόν δε τών κυ-
γί-

νεται έναλλάξ πρω- ^^^^^ΗΒΗ^ΒΒε^Β^^^^^Β 
καί δευτερευον

συστήματος 
έξ έπαγωγής, συνωδά 

διδόμενη διευθύν- 
ρεύμασιν. 

άποστέλλομεν

ή-
λεκτρισμοϋ ρεύματα ^ΗΒΒΗ^^Η^·Β|^^^Β|ΒΗΓ 
ίν τφ πρώτφ κύκλω- BBgSI^^^HBllE^HgS^B 
μάτι, είς τρόπον ώστε

σχηματίζωσι ση-
και 

λέξεις χαρακτήρας 
Morse· Τά δ’άπότι- 
λέσματα τής ανόδου 2χήμα 3ον
και καθόδου τών ρευμάτων τούτων μεταβιβάζονται διάμεσου 
του κενοί! έν είδει ηλεκτρομαγνητίκών κυμάτων.Έάν τό δεύτε-
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ρεΰον κύκλωμα είναι διατεθειμένον ούτως ώστε νάεπηρεάζεται 
ύπό των αιθέριων τούτων χημάτων, ή ένέργεια αυτών μετα
σχηματίζεται είς δευτερεύοντα ρεύματα έν τφ δευτέρω 
κυκλώματι καί έάν τδ τελευταϊόν τοΰτο δρά έπί τίνος τηλε
φώνου, θέλει παραγάγει σημεία· ,Ή βντασις των σημείων 
τούτων είναι φυσικώς άσθενης άλλ’ έν τούτοις έληφθησαν έν 
άποστάσει 8 χιλιομ. σημεϊχ. Τά άποτελέσματα ταΰτα ίσαν 
γνωστά έν τοΤς έπιστημονιχοϊς έργαστηρίοις &ικ~ των χρόνων 
Ηδη TOG de Faraday καί de Henry, πλην μόνον εσχά
τως έτέθησαν είς έφαρμογην είς μεγάλας άποστάσεις καί 
μετά την εισαγωγήν τοΰ τηλεφώνου.

Ή μέθοδος αύτη τοΰ x. Preece ?χεε ομοιότητά τινα προς 
τδ σύστημα Μαρκόνη, καθότι διά τοΰ αίθέρος μεταβιβάζον
ται είς τδ τηλέφωνον ηλ,εχτριχά αημεϊα. Έ δέ διαφορά πρό; 
έχεΤνόν είναι δτι ό Μαρκόνης μεταχειρίζεται δυναμιχδν ρεΰμα 
καί δτι έφεΰρε τδν εύφυέστατον χαί λίαν εύαίσθητον δέκτην 
οστις δέχεται τά κύματα είς μεγάλας άποστάσεις.

Ή έντασις τών αποτελεσμάτων (σημείων) τοΰ συστήμα
τος Preece είναι φυσικώς πολύ σμιχρά καί περιωρισμένη, 
άλλ’ Η παρουσία των έν τούτοις έβεβαιώθη έν χυχλώμχσιν, 
άποχεχωρισμένοις άλλήλων ,'δι’άποστάσεως κενής, έξ 8 χι
λιομέτρων. Άλλά καί άλλα σχετικά όμοιας φύσεως πειρά
ματα απέδειξαν την άποτελεσματιχήν Ενέργειαν μεταξύ δύο 
σημείων, κεχωρισμένων μεν άλλήλων διά τοΰ χενοΰ, άλλά 
άποτελούντων έν τούτοις χεχώρισμένα κυκλώματα.

Ώστε τ’ άποτελέσματα τής έν τοιαύταις άποστάσεσι τη
λεγραφικές συνεννοησεως έξ επαγωγές Ί) διά τών κυματοει
δών ρευμάτων ίσαν κάπως γνωστά, δτε κατά τδν παρελ
θόντα ’Ιούλιον ό χ Μαρκόνης,‘Ιταλός ηλεκτρολόγος, άπεχά- 
λυψε την έαυτοΰ έφεύρεσιν, ήν έπισημως προσκληθείς, μετη- 
νεγχε και είς Αγγλίαν πρδς δοκιμήν.

Ό κ. Μαρκόνης μεταχειρίζεται, ώς θά ίδωμεν παραχα- 
τιόντες, Ηλεκτρικά ί ώς τά άπεκάλεσαν έκ τοΰ ονόματος 
τοΰ πρώτου έφευρέτου αυτών, Χερτζικά κύματα, μεγίστης 
συχνότητος καί έξαρτώμενα έκ τής αύξησεως καί τής έλατ 
τώσεως τής Ηλεκτρικές δυνάμεως έν τινι ή πλείοσι σφκίραις. 
Ό δέ κ. Preece στηρίζεται έπί τής χρησιμοποιησεως ηλε- 
χτρομαγνητικών κυμάτων άσθενεστάτης συχνότητος καί τδ 
σύστημα αύτοΰ έξαρτάτατ κυρίως έκ τής αύξησεως και τής 
έλαττωσεως τών έν τφ πρωτεύοντι κυκλώματι φτυμάτων.

Άλλ' ό κ. Μαρκόνης έφεΰρε και βλως νέον ηλεκτρονόμον 
(relais) οστις υπερβαίνει ύπδ έποψιν ευαισθησίας καί λεπτό- 
τητος πάντα τά σχετικά γνωστά μέχρι τοΰδε Ηλεκτρικά 
εργαλεία.

Τδ σύστημα αύτοΰ έχει την ιδιότητα, δτι εκτός τών συρ
μάτων τών συνήθων συγκοινωνιών τών συσκευών, η χρησις 
του άπαιτεΓ μόνον άγωγούς μήκους μικρότατου, ού; ^ύνα- 
ταί τις μάλιστα νά παράλειψή, χρώμενος άνταυγαστηρων 
(r^flecleur) .

Ή έξηγησις τών εργαλείων τής τε μεταβιβάσεως καί πα- 
ραλαβής τοΰ συστήματος Μαρκόνη έχει ώς εξής.

'Ο μεταδιδαστ^ςτου είναι αύτδς ύ άχτινοβό2ος (radia- 
leur) τοΰ Hertz, γνωστός είς τόν ηλεκτρικόν κόσμον, και ώς 
παρίστησιν αύτόν ό καθηγητης κ. Righi

Λυο σφαϊραι (σχ. 3) Α καί Β έκ χαλκού συμπαγούς 
(massif) διαμέτρου 10,15 Εκατοστών τοΰ μέτρου, είσί προσ- 
ηρμοσμέναι έν τινι άδιαχωρητφ κυτίφ, κατεσκευασμένφ έξ 
άπομονωτικής τίνος ούσίας. Τών δύο τούτων σφαιρών τά ημι
σφαίρια είσίν έχτεθειμένα είς τδν άέρά, ένφ τά ετερα δύο 
είσίν έντεθειμένα έν κυτίφ, περιέχοντι έλαιον βασελίνης, 
έπειδη η ουσία αύτη ένέχει εύνοΐκά τινα προτερήματα, Ητοι 
διατηρεί καθαράν την έπιφάνειαν τών σφαιρών, ύπδ έποψιν 
Ηλεκτρικήν, ένώ συνήθως αί ακάλυπτοι σφαΐραι τοΰ συστη- 
μάτοςΉθΓίζ άπαιτοΰσι συνεχείς καθάρσεις. Έκτδς δέ τού
του ή βασελίνη δίδει, είς τά άναπτυσσόμενα ύπδ τών σφαι
ρών τούτων Ηλεκτρικά κύματα σχήμα ομοιόμορφον και στα
θερόν, τείνει δέ είς έλάττωσιν τόδ μήκους αυτών. (Τά χύ
ματα τοΰ Righi ύπολογίζονται κατά εκατοστόμετρα, ένώ 

,τά τοΰ Hertz κατά μέτρα)·*£νεκα  δέ τών αιτίων τούτων,Η 
βασελίνη συντελεί είς την αυξησιν τής άποστάσεως, μέχρι της 
όποιας τά Ηλεκτρικά άποτελέσματα δύνανται νά παραχθώ- 
σιν. Ό κ. Μαρκόνης ποιείται γενικώς χρΗσιν κυμάτων μή
κους 120 περίπου εκατοστόμετρων. Παρά ταϊς σφαίραις ταύ - 
ταις καί έν σμικροτάτη άπ’ αύτών άποστάσει είσί τοποθε- 
τημέναι δύο έτεροί μικρότεροι σφαϊραι .α καί β, αίτινες συν
δέονται έκαστη πρδς τά άκρα τοΰ δεύτερευοντος κυκλώμα
τος, τοΰ έξ επαγωγές πηνίου (bobine d’induclion) Ο,οδτινος 
τδ πρωτεύον ρεΰμα παράγεται ύπδ στηλης Ε, τιθεμένης 
έναλλάξ έντός καί έκτδς κυκλώματος διά του χειριστηρίου 
Κ. Ούτως, πιεζομένου τοΰ χειριστηρίου Κ, άναπτύσσονται 
σπινθήρες μεταξύ τών μικρών άποστάσεων 1, 2 και 3, οίτι- 
νες παράγουσι διακυμάνσεις (άναπάλσεις) άκρας ταχύτητος 
έν τω συστηματι Α καί Β, ύποβαλλομένφ έν ταύτώ είς Ηλε
κτρικήν Ικανότητα (capicite) καί Ηλεκτρικήν άδράνειαν 
(inertie). "Ητοι, έπι τώ άπλουστερον, αί σφαίραι Α. καί 
Β. ένέχουσιν, ώς διάκεινται, την ικανότητα νά παράγωσιν 
είς τά κενά αύτών διάμεσα σπινθήρας, ών αί άναπάλσεις 
(διακυμάνσεις) άναπτύσσονται μετά καταπληκτικής ταχύ
τητος κύκλωθι αυτών καί φέρονται συνεπώς πρδς την 
διεύθυνσιν Dd, Ητις καλείται γραμμή άκάπτύ&ως· (de pro
pagation), Ητοι γραμμή διακυμάνσεως, τείνουσα πρδς ση- 
μεϊον, ένθα δύναται νά δώσγΐ σημεία έμφανίσεως (ύπάρξεως). 
Τά κύματα ταΰτα, τών παραγομένων διακυμάνσεων έχουσιν 
άλλεπάλληλον άναπαλτικην συνέχειαν, συχνότητα καλουμέ- 
νην, ήτις έξιΧνείται πιθανώς είς άναλογίαν 250 εκατομμυ
ρίων τοιούτων κατά δευτερόλεπτον.

At διακυμάνσεις, ώς είκός, τών ουτω πως παραγομένων 
και άναπτυσσομένων Ηλεκτρικών κυμάτων δύνανται νά φθά- 
σωσι μέχρι σημείου τίνος έν τφ αίθέρι, Η δέ άπόστασις μέ
χρι τής οποίας δύνανται νά παραχθώσιν Ηλεκτρικά άποτε
λέσματα διά τών τοσούτω ταχιιών διακυμάνσεων,έξαρτάται 
κυρίως έκ τής ένεργείας τής έκφορτώσεως τοΰ Ηλεκτρικοΰ ρεύ
ματος Ικ τής στηλης. Τουτέστιν, Η άπόστασις τής ένερ
γείας τής άνευ αγωγοΰ σύρματος νέας ταύτης τηλεγραφίας 
τοΰ Μαρκόνη,. έξαρτΛται έκ τής ένεργείας τοΰ Ηλεκτρικοΰ 
ρεύματος έν τώ πρωτεύοντι κυκλώματι. Ώς έν πκραδείγ- 
ματι, πηνίον G, διατεθειμένου διά την παραγωγήν σπινθή
ρων μήκους 15,2 εκατοστόμετρων, είναι έπαρκές, ίνα φέργ 

. αποτέλεσμα διά μέσου έναερίου (άνευ σύρματος) άποστάσεως 
άπδ 1 μέχρι 6 χιλιομέτρων,. άλλά, διά μεγαλειτέρας άπο- 
σ.τάσεως, δεΐται πηνίου ίσχυροτέρας δυνάμεως, αναπτύσσον
τας σπινθήρας 50 εκατοστών τοΰ μέτρου. Αέον δμως νά 
προσθεσωμεν,δτι. η άπόστασις αυτή αύξάνεται σχετικώς πρδς 
την διάμετρον τών σφαιρών Α καί Β, διπλασιάζεται δέ σχε
δόν, όπόταν μεταχειριζώμεθα σφαίρας πλήρεις,άντί τοιούτων. 
κενών (creuses).

Ό όΐχτης τοΰ Μαρκόνη (σχ. 3) άποτέλείται έξ ένος μι
κρού σωλήνος ύαλίνου, μήκους περίπου τεσσάρων έκατόστο- 
μέτρων, έν τφ όποίφ ύπάρχουσι συνηρμοσμένα δύο πολικά 
άργυρά έλάσματα, Ητοι καταληγουσι τά δύο άκρα σύρματος 
κυκλώματος, φεροχ,τα έ’παργυρωμένα άκρα, καί κεχωρισμένα 
άλλήλων δι’άποστάσεως περίπου Ημίσέως χιλιοστόμετρου. 
Τδ μικρόν τοΰτο διάστημα είναι πεπληρωμένον έκ λεπτών 
ρινισμάτων νικελείου καί άργύρου, είς ά προστίθεται έλα- 
φρά δόσις υδραργύρου. Ό: σωλην έχει χενωθή έπι μήκους 
περίπου 4 χιλιοστομέτρων καί έχει έπιμελώς συγκοληθήιάπο- 
τελεϊ δε μέρος κυκλώματος,περιλαμβάνοντος τοπικήν στηλην 
καί λίαν εύαίσθητον τηλεγραφικόν Ηλεχτρονόμον. Έν ομαλή 
χαταστάσει, η μεταλλική κόνις άποτελεϊ αύτοδυνάμως με
ταλλικόν διάφραγμα, (απομονωτήριου ούσίαν), τών μορίων 
αύτών διατελούντων φίρδην μίγδην είς έντελή άνωμαλίαν, 
μη υφιστάμενης μεταξύ αύτών η έλαφροτάτης καί ανωμάλου 
επαφής· άλλά μόλις τά Ηλεκτρικά κύματα' είσχωρησωσίν έν 
τώ διαμέσφ αύτών, ταΰτα πολοΰνται καί διευθετούνται· δια
τίθενται δέ κατ * έσφιγμένας τάξεις καί ύπόκεινται είς πίε- 
σιν. Ώς δέ λέγει ό καθηγητης κ· 0. Lodge, άποκαθίσταται 

ποιά τις συνάφεια μεταξύ αύτών, Η Ηλεκτρική έπαφη πραγ
ματοποιείται τότε, τό 3έ ρεΰμα διέρχεται.

Ή ηλεκτρική άντίστασις τού ηλεκτρονόμου Μαρκόνη, Ητοι 
η άντίστασις τοΰ λεπτού δίσκου, τοΰ άποτέλουμενου έκ τής 
{σπαρμένης ταύτης μεταλλικής κόνεως, είναι τοσοΰτον άπει
ρος, έφ*  όσον Η τελευταία αύτη διατελεί έν τ$ κανονική 
αύτής χαταστάσει, Ητοι ίιεσκορπισμένη καί άταχτος, καί 
άποτιλεί όντως έν τοιαύτη καταστάσει άληθή μονωτήρων
σώμα. -

Ή άντίστασις αυτή κατέρχεται ενίοτε μέχρι 5 ohms, 
όπόταν έν τφ δίσκφ τούτω γίνεται πυκνοτάτη άπορρόφησις 
τών Ηλεκτρίκ/δν κυμάτων, δτε έν τή περιπτώσει ταύτρ τδ 
διάφραγμα μεταβάλλεται είς αγωγόν.

Ώς ΰποτίθησιν ό καθηγητης κ. Lodge, δυνάμεθα διά τοΰ 
ύπολογισμοΰ τής μεταβλητής ταύτης άντιστάσεως, νά προσ- 
διωρίσωμεν τδν βαθμόν τής έντάσεως τής ύπεισ«ρχομενης έν- 
ταΰθκ ένεργείας. Τό ζητημα τοΰτο μελετάται Ηδη, τόσον 
ύπό ίποψιν τοΰ μεγέθους τής ένεργείας, οσον και ύπό έποψιν 
συχνότητος τών έμπιπτόντων κυματισμών.

(Έπεται τδ τέλος)·

ΠΕΡΙ ΕΥΚΙΝΙΝΗΣ

Ή καθ’ Ημάς φαρμακολογία, άπδ τινων κυρίως έτών, το
σούτφ ύπερεφορτώθη ύπδ τών άνακαλύψίων τής τε νεωτερας 
χημείας καί φυτολογίας, τοσούτφ τά πλεϊστα τών εκάστοτε 
έγκωμιαζομένων φαρμάκων φημοθηροΰνται ύπδ τών έφευρε- 
τών αυτών διά τής ύπέρ τό δέον έξυμνησεως τών ιαματικών 
αύτών άρετών, ώστε πολλοί τών ’ιατρών και δικαίως δυσπι- 
στοΰσιν είς τάς ύπό τών διαφόρων βιομηχάνων διαθρυλλου- 
μίνας ιδιότητας μετά πολλής τής έπιφυλακτικότητος προ- 
βαίνοντες άπό τίνος είς την άναγραφην αύτών, έκ φόβου μή
πως η άντικατάστασις τών ηδη γνωστών καί θετικών φαρ
μάκων διά τών άντεμβαλλομίνων αύτοϊς άρτιφανών τοιου- 
των, ού μόνον δέν συνεπαγάγηται τάς προσδοκωμένας εκβά
σεις, άλλά καί άπώλειαν πολυτίμου χρόνου, εί μη άβέβαια 
καί επισφαλή άποτελέσματα έπενέγκη. Ή κινίνη, άφ’ Ης 
άνεκαλύφθη ύπό τοΰ Pelletier καί Caventou, έθεωρείτο μέ
χρι πρδ ολίγων έτι ένιαυτών ώς τδ μόνον άντιπυρετικδν και 
άντινευραλγικδν φάρμακον· έν τούτοις άπό τινων έτών πολλά 
ισοδύναμα τής κινίνης ιάματα άνεκαλύφθησ»ν, ών τινα καί 
παρέμειναν. Καθ’ έκάστην δέ άνακαλύπτονται τοιαΰτα ώς 
έκ τής άποπείράς τών χημικών είς έπίτευξιν κινίνης διά τής 
συνθετικής μεθόδου.

’Εσχάτως δέ ό καθηγητης Charles V. Noorden, ιατρός 
τοΰ πολιτικού Νοσοκομείου τή; Francforl —sur—Mein πε
ριγράφει ώς άντιβαλλόμενον φάρμακον τής κινίνης την Εοκι~ 
νΐνην, Ητις παρουσιάζει κατ’ αύτόν ίκανά πλεονεκτήματα 
έν συγκρίσει προς την συνηθη κινίνην, &τε άμοιροΰσα πικρίας 
καί δυσάρεστου γεύσεως, μη συνεπαγόμενη δέ μήτε την διά 
τής παρατεταμένης χρησεως τής κινίνης έπιγιγνομένην άνο- 
ρεξίαν, μήτε τάς ναυτίας, τάς ύπ’ έκείνης προκαλουμένας. 
Τά δ’ βτερα μειονεκτήματα τής κινίνης τ. Η. βόμβοι τών 
ώτων καί έγκιφαλική κόπωσις καί μέθη δέν φέρουσι διά τής 
ΕύχινΙνης την αυτήν έπισημότητα.

Έπωνομάσθη 8έ οβτω ενεκεν τών πολυτίμων τούτων πλεο
νεκτημάτων καί άποκτάται τή έπιδράσει τοΰ χλωρανθρακι- 
κοΰ αιθυλίου έπί την κινίνην.

Ή Ενχινίνη παρίσταται έν είδει λεπτεπίλεπτων βελο
νών, λευκών, τηκόμενων είς τούς 95° έκ.,δυσδιαλύτων δ’ έν 
ΰδατι, εύδιαλύτων όμως έν οίνοπνεύματι, αίθερι καί χλωρο- 
φορμίφ. Τΰ διάλυμα αυτής έπηρεάζει τόν δοκιμαστικόν χάρ
την δίκην βάσεως, ένοΰται δέ μετά τών όξίων συναποτε- 
λοΰσα άλατα εύκρυστάλλωτα. Ή έν τώ θεϊκφ η νιτρικφ 
όξεΐ δίάλυσις αυτής φθορίζει έν τώ κυανφ, ώσπερ καί Η τής 

κινίνης. Διά τών συνήθων δέ άντιδραστηρίων τών άλκαλοει- 
δών σχηματίζονται έν αύτή ιζήματα.

Είς τούς άρρωστους ουδέποτε έξεδηλώθησαν, έφ’βσον χρό- 
ννν εύρίσκοντο ύπδ την παρατηρησιν τοΰ ν. Noorden, χα- ,. 
λεπά άποτελέσματα. Καί αύτη δέ Η παρατεταμένή χρΗ®’< 
μεγάλων δόσεων (ί μέχρι 2 γράμμων δι’ Ημέρας) Ουδέποτε 
άπέσπασε τά παράτονα τών πασχόντων.

Τής άβλαβείας τοΰ νέου φαρμάκου άπαξ έπικυρωθείσης, 
εναπόκειται Ηδη νά βεβκιωθή και Η θεραπευτική αύτοΰ ά
ξια. ’Εσχάτως δέ η χρΗ^ς αύτής είσηχθη χαί παρ’ Ημίν.

Δ. Κ.

ΝΕΑΙΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΛΝ ΛΑΚΤΥΛΙΛΝ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ

Άλλοτε Λριθμοϋντο είς 5, εϊτα άνε^έροντο μόνον 
δυο, σήμερον δέ όμιλοΰσχν περ\ δύο νέων κα\ οΰτω 
γίνονται τέσσαρες. Φαίνεται δ’ ήμιν, δτχ το γεγονός 
τής. όηό καιρού είς καιρόν έξα^ανίσεως τών διαιρέ
σεων ίόλίγον δηλοποιηθεισών) καί τής έμφανίσεως 
έτέρων, καθώς και Α αλλαγή τών έκτιίσεων τών πρό 
πολλοΰ χρόνου ήναγνωριοθεισών. μέλλει νά άνασυ- 
σταθίι. "Οντως δέ φαίνεται παραδεδεγμένον, δτι οί δα
κτύλιοι ούτοι τοΰ Κρόνον ούδέν άλλο είσίν ή φαινόμε
να όφειλόμενα είς πληθύν δορυφόρων, περιφερομένων 
περί τόν πλανήτην έν τοιοιίτω όριθμώ καί μετά τοι- 
αΰτης ταχύτητος,ώστε οί μέν διαδέχονται τούς δέ έν 
τή όπτική άκτϊνι, άνευ διαλεί^εως. Τότε δέ έκαστος 
μικρός δορυφόρος έχει τήν Ιδίαν αύτοΰ τροχιάν, 
τήν ιδίαν αύτοΰ έκκεντρικότητα, τήν Ιδίαν. αΰτοΰ 
περί τόν Κρόνον (σώμα του) κίνησιν. Τούντεΰθεν θά 
προκύψωσι σΰν τφ χρόνω διάφοροι όμόδες έκ πολλών 
δορυφόρων, προσεγγίσεις καί απομακρύνσεις τών συμ
πλεγμάτων, έλαττοΰσαι Λ αύξόνουσαι διαιρέσεις Ηδη 
ΰφισταμένας, έξαφανίζουσαι δέ τινας κα\ δημιονργοΰ- 
σαι νέας. Συμπεραίνει τις μάλιστα, δτι Λ περιπλοκή 
τών μεγάλων άξόνων τών τροχιών είναι τσιαύτη ώστε 
διαίρεσίς τις όρωμένη είς μέρος τι τοΰ δακτυλίου, δέν 
είναι όρατή έν τώ ύπολοίπω καί δέν δύναται νά έξετα- 
<γθΰ είμή έν ώρισμέναις ώραις. Οΰτω θά συνέδη ώστε 
<5 κ. Schaderle δέν Λδυνήθη νά ιδη τήν σημειωθεΐσαν 
ύπό τοΰ κ.Brenner διαίρεσιν, άνακαλύπτων έτέραν άνα- 
λόγου έκτάσεως τής τοΰ Cassini. Ν. Π.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
: ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ,,

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ: 1898

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ. ΑΙΑ2ΚΕΔΑΕΤΙΚ0Ν ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ 
ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Τινιάται Φρ. 2
0 tΕίς τούς νεο-έγγράφομένους συνδρομητάς τής «Φυσεως» 

δίδοται δωρεάν.
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ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Συνι/ιια' ϊδε προηγ. φύλλο»).

Τήν 18ην Μαΐου κατελήφθη ό Δομοκδςύπδ τών Τούρκων, 
οπού οδτοι ευρόν πλούσια λάφυρα έξ έγκαταλελειμμένω» ό 1 
πλων καί πυρομαχικών. Τά σώματα του ,δεςιοΰ κέρατος 
χαί τοΰ κέντρου, τ. £. αί μεραρχίαι Χαϊρή, Νέχατ καί 
Χαϊδάρ, έστάλησαν καί πέραν τοδ Δομοκοΰ, είς την κοιλά
δα τήςλίμνης Ξυνιάδος, εις την όποιαν φθάνει τις ^κατερ- 
χόμενος έκ Δομοκοΰ πρδς νότον καί^ήτις χωρίζει τούς λόφους 
τοΰ Δομοκοΰ άπδ τών κυρίων ^όρέων τής Όθρυος-|’Η^Δερβέν.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γινιχί>ς 'Λρχηγίς τον lr ΘεσσαΛ'α στρατόν.

Φούρκα εΐνβ ή σπουδαιότερα δίοδος διά τών,όρέων πρδς την 
πεδιάδα τής Λαμίας.

Την εσπέραν τής 18ης Μαίου άφίχθησαν έμπροσθεν τής 
Δερβεν Φούρκας, ήτις πράγματι κατείχετο είσέτι ύπδ τών 
'Ελλήνων, σώματα έκ τών μεραρχιών Μεμδούχ καί Χαμδή 
καί άπώθησαν μετά μικράν τινα συμπλοκήν πάντα τά έντεΰ- 
θεν τής Δερβέν Φούρκας ευρισκόμενα ελληνικά στρατεύματα. 
Τρία τάγματα τοΰ Χαμδή ίσταντο κατά τήν νύκτα της 

δς τήν 19ην Μαίου ώς προφυλακαί λίαν έγγύς τοΰ

Τήν 19ην Μαίου λίαν πρωί, αί προφυλακαί τής μεραρ
χίας Χαμδή εδρον και τήν Φούρκαν έγκαταλελειμμένην,

καί ήδη έγένετο έναρξις τής κατά τής Λαμίας πορείας έπί 
τής μεγάλης όδοΰ. Περί τήν μεσημβρίαν τής |9ης προσέ- 
κρουσαν άπροσδοκήτως καί είς άλλην άντίστασιν ! Ή τε
λευταία όροσειρά τών νοτίων διακλαδώσεων τής Όθρυος, 
2 — 3 περίπου χιλιόμετρα πρδς βορράν τής Λαμίας, είχεν 
ίσχυρώς καταληφθή ύπδ τοΰ έχθροΰ, ή δέ ένταΰθα άνεπτυ- 
γμένη δύναμις αύτοΰ έξετιμάτο είς 10 τάγματα μετά 2—3 
πυροβολαρχιών ! Ή νέα αύτη παράταξις τοΰ άντιπάλου ήτο 
μετά τήν ύποχώρησίν του έκ τής Δερβεν Φούρκας ύπδ πά
σαν έποψιν στρατιωτικώς άκατανόητος. Διότι τδ μέρος τής 

..Δερβεν Φούρκας ήτο πολύ καταλληλότερο» πρδς έπίμονον ά-' 
μυναν ή ή πρδ τής Λαμίας χώρα*  πλήν τούτου ή ύποχώ- 
ρησις έκ τής τελευταίας ταύ της ύπδ τών 'Ελλήνων έκλε- 
χθείσης θέσεως ήτο δυσχερής, ώστε σχεδδν δέν ήδύνατό τις 
νά κατανόηση πώς ήθελόν οί "Ελληνες νά σταθώσιν έκεϊ.

Τό πράγμα ήτο τόσφ μάλλον παράδοξον, καθ’ ίσον οί 
Έλληνες είχον πράγματι μέχρι τοΰδε διακριθή είς τήν τέ
χνην τών, ύπδ πέπλον τής νυκτδς καλυπτόμενων υποχωρή
σεων ! Ήδη εύρίσκοντο ενώπιον αινίγματος ! Άλλ’ οί πα
νούργοι άπόγονοι τοΰ Όδυσσέως, ώς λέγει ό Φάλκνερ φον 
Σόννενβουργ, μετ’ οδ πολύ διέλυσαν τδ μυστήριον.

"Οτε τά εκεί τυχόντα έξ πρώτα τάγματα — ώς έπί τδ 
πλεϊστον Άρναοΰται—είχον άναπτυχθή διά τήν έπίθεσιν· 
0τε αί πρώται τουρκικά! πτροβολαρχίαι κατέλαβον τάς θέ
σεις των, τδ δέ πΰρ αύτών είχε διαρκέσει έπί δύο ώρας λίαν 
ζωηρόν εκατέρωθεν· ότε άπειρα σώματα έκ τοΰ στηρίγμα
τος έσπευδον πρδς τδ μέτωπο» τοΰ άγώνος, οίδέ αξιωματι
κοί, ώς καί οί στρατιώται εϊχον έμπνευσθή ύπδ τοΰ αύτοΰ 
ενθουσιασμού, έπήλθεν αίφνης άπροσδόκητος μεταβολή τών 
πραγμάτων. Πρδς τάς είς τδ πΰρ εύρισκομένας έλληνικάς 
τάξεις, αίτινες ώς ισχυρά όπισθοφυλακή προσεπάθουν νά 
προστατεύσωσι την ύποχώρησίν τοΰ στρατοΰ είς Λαμίαν, έ- 
πλησίασεν αμαξά τις, ήτις είχεν άναπετάσει λευκήν ση
μαίαν. Έκ ταύτης άπεβιβάσθησαν, άφοΰ είχε φθάσει σχεδδν 
εις τήν πρώτην γραμμήν τών μαχομένων, ό νομάρχης Λα
μίας κ. Έσσλεν μετά τινων άξιωματικών, οστις προφανώς 
είχε νά έκπληρώση έκτακτόν τινα άποστολήν. Ό ρηθείς ύ- 
πάλληλος, τοΰ όποιου ό πατήρ κατήλθεν άλλοτε είς τήν 
Ελλάδα έκ Βαυαρίας, μετά τοΰ ^ασιλέως Όθωνος, έφερε 
τήν ειδητιν περί τή; κατ’ άρχήν παραδεκτής γενομένης ύπδ 
τής Τουρκίας ανακωχής.

*0 κατά τύχην.έκεί εύρισκόμενος Τούρκος έπιτελάρχης 
Σιϊφουλλάχ άπήντησεν,δτι τδ πΰρ ευθύς θά διεκόπτετο, βτι 
όμως άπαιτεϊταζ έπίσημος γνωστοποίησις έκ μέρους τοΰ δια
δόχου, πριν ή δυνηθή νά άπέλθϊ) ή χατάπαυσις τών εχθρο
πραξιών, δπερ καί έγένετο.
. Αότόπται μάρτυρες πεμγράφονσι τάς σκηνάς, αΐτινες ίξ- 
ειλίσσανσο είς τάς πρώτάς πολεμικάς γραμμάς, συνεπείς τοΰ 
διακόπέντος άγώνος, ώς Άν ήπούσθη αί'ρνης ή σάλπιγξ πρδς 
γενικόν άλτ εις μεγάλα γυμνάσια, έν είρήνγ. ’Ωθούμενοι ύπδ 
περιεργείας οί άνδρες τών πρδ όλίγου είσέτι είς τδ πΰρ άντι- 
κρυζομένων σωμάτων, έσπευδαν πρδς άλλήλόυς,ίπως άνταλ- 
λάξωσιν άρτον, οίνον και πρδ πάντων καπνόν καί όπως συν - 
διαλλεχθώσιν, έφ’ όσον ήτο δυνατόν τοΰτρ. Είς τήν μορφήν 
των ήτο έζωγραφημένη ή χαρά,οτι δέν ήσαν πλέον ύποχρεω- 
μίνοι ν’ άλληλοπυροβολώνται, ή δέ γενική έντυπωσις ήτο δτι 
πάντες είχον σφοδρά βαρυνθή τον πόλεμον. Τδ καθαρώς άν-

θρώπινον αίσθημα, τοΰ νά 
μη θεωρώσι τόν άντίπαλον 
ώς ατομικόν εχθρόν, έκυ- 
ρίευσε τήν στιγμήν έκεί- 
νην πάν άλλο αίσθημα, 
τδ δέ έθνιχδν μίσος καί ή 
θρησκευτική διαφορά κχ- 
τεπαυσαν χαί έσίγησαν αί- 
φνηδίως ύπδ τήν τύπωσιν 
τής καταβολής τών έχθρο - 
πραξιών.

Οί Τοΰρχοι έδειξαν έν
ταΰθα αξιέπαινου λεπτό
τητα, διότι ούδαμώς έξε · 
δήλωσαν, οτι ήσαν αυτοί 
οί νικήτα! τοΰ πολέμου, 
ούτε έκαμον τούς "Ελλη
νας νά αίσθανθώσι τήν 
ύπεροχήν αύτών. Άπ’έναν- 
τίας μέ τον ήσυχον καί 
άξιάπρεπή. τρόπον, δν. έκ ( 
γενετής κέκτηται ό ’Οθω
μανός, έδειξαν είς τάς 
σχέσεις των μετά τοΰ άντι
πάλου τοιαύτην έπιφύλα- 
ξιν καί μετριοφροσύνην, 
ήτις άπέδειξεν, βτι οί 
Τούρκοι ουδέ κατ’ έλάχι - 
στον ήσθάνοντο υπερηφά
νειαν ή προσωπικήν περι- 
φρόνησιν πρός τόν στρατόν, 
όστις έν τφ προηγουμένφ 
πολέμφ πανταχοΰ ένικήθη 
ύπ’ αύτών.

Συμφώνως πρδς τάς ύπδ 
τοΰΔιαδόχου δοθείσας δια- Γαξίαρχος τής ϊης ir
ταγάς, ό στρατός έξετέ- 
λεσεν έν τφ μεταξύ ύποχώρησίν όπισθεν τής "Οθρυος καί 
περαιτέρω είσέτι μέχρι Θερμοπυλών, αίηνες, δν καί ούχι ώς 
έν τή άρχαιότητι, έν τούτοις άποτελοΰτιν είσέτι στενήν δίο 
δον, έν ή υπερασπίζεται ή πρός τάς Αθήνας όδος. Άφ’ ενός 
μέν ή τελματώδης πεδιάς, ήτις περιβάλλει τόν κόλπον τής 
Λαμίας, άφ’ ετέρου δέ τά δύσβατα όρη προστατεύουσι τάς 
πλευράς τής διόδου ταύτης, ήτις άπαιτεϊ μεγίστην άριθαη 
τικήν ύπεροχήν του έχθροΰ, έάν θελήσν) ουτω διά τής βίας 
νά διέλθν).

Αί μάχαι τής 18ης Μαίου παρά τήν Φοΰρκαν καί τής 
19ης Μαίου παρά τάς διακλαδώσεις τής "Οθρυος, ήσαν μό
νον συμπλόκαί οπισθοφυλακών, καθ’ άς οί "Ελληνες άρχηγοί 
τοΰ στρατοΰ δέν έσκόπευον ν’ άντιτάξωσι σταθβράν άντίστα- 
σιν, άλλά μόνον νά δώσωσι καιρίν είς τδ κύριον σώμα τοΰ 
στρατοΰ, όπως άπομακρυνθή καί τεθή είς κατάστασιν νά 
φθάσ») είς τάς Θερμοπύλας καί καταλάβη αύτάς.

Οί "Ελληνες ύπελόγισαν τάς άπωλείας αύτών παρά τόν 
Δομοκδν είς 600 νεκρούς καί πληγωμένους· αί τών Τούρκων 
άνέρχονται σχεδδν είς τδ τριπλάσιον.

"Αγγλος Ανταποκριτής Αποδίδει πλήρη καί δικαίαν άνα- 
γνώρισιν είς τδ ψύχραιμου θάρρος καί είς τήν σύνεσιν τών 
νεαρών 'Ελλήνων στρατιωτών, μανθάνομεν άφ’ ετέρου έξ 
βλων τών άφηγήσεων περί τών λεπτομερειών τής τουρκικής 
έπιθέσεως, οτι οί Τοΰρκοι ίξετέλεσαν τάς δοθείσας αύτοϊς 
δυσχερείς έντολάς μέθ’ ήρωϊκής άληθώς άφοσιώσεως καί καρ
τερίας.

Κατόπιν πορείας τριών ή τεσσάρων μιλίων, χωρίς ν’άνα- 
παυθώσι ή νά λάβωσι τροφήν, προήλαυνον αί μεραρχίαι πρός 
έπίθεσιν κατά ίσχυροτάτης θέσεως. Ή θέσες αΰτη ήτο κα
τειλημμένη ύπδ πολυαρίθμου καί καλώς διηρημένου πυροβο
λικού, οπερ είχε καιρόν νά τοποθετηθώ έκεϊ καλώς, νά κατα-

μετρήσγ τάς ώποστάσεις 
καί νά έπωφεληθή τοΰ κα
ταλλήλου ίδάφους, έξ ού 
ήδύνατο νά παρατήρησή 
τήν προέλασιν τοΰ. έχθροΰ 
καί νά διευθύνγ κατ’ αύ- 
τοΰ καταστρεπτικόν πΰρ.

Τό τουρκικόν πυροβολι
κόν ύπδ τοιούτους' όρους 
ήτο ήναγκασμένόν ν’ άνοί- 
ξγ τό πΰρ είς άπόστασιν 
3500 μ., όπως έπέλθη 
ώρωγόν είς τδ πεζικόν του 
καί διευκολύνει τήν προέ- 
λασίν του μέχρι καταλλή
λου άποστάσεως βολής .

Ό τρόπος, καθ’ δν έξε- 
τελέσθη ή' πρώτη παρά- 
ταξις τής πυροβολαρχίας, 
ή κατόπιν προέλασίς της 
καί ή διεύθυνσις τοΰ πυ- 
ρός, καθιστώσι τό τουρ
κικόν πυροβολικόν άξιον 
παντός ίπαίνου καί δη- 
λοΰσι πόσο» ταχέως οί τε 
άξιωματικοί καί ο· άνδρες 
συνείθισαν είς τά καθή
κοντα, άτινα έπιβάλλει ό 
πόλεμος.

Διότι είναι γνωστόν,ότι 
τδ τουρκικόν πυροβολικόν 
έν καιρψ ειρήνης σπανίως 
έχει εύκαιρίκν νά βάλλγ 
κατά σκοπών καί ότι ή

ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ μόρφωσις τών άνδρών έπί
θεσσαΜα ταξιαρχίας ’ήλ^όλου πιριορίζε-

ται μόνον εις γυμνάσιά 
καί ασκήσεις άνευ πυρών. Ό συνταγματάρχης Σμολένσκης, 
όστις έν τί] άναγνωρίσει τής έξόχου αύτοΰ συνεσεως καί γεν- 
ναιότητος είχε προαχθή είς στρκτηγόν, είχε συναντηθή την 
18ην Μαίου, κατόπιν ληφθείσης διαταγής έν Σόύρπρ καί 
Άλμυρφ, μετά τοΰ κυρίου σώματος τοΰ στρατοΰ. Είς έκεϊ- 
νεν άνετέθη ύπδ τοΰ Διαδόχου ή διοίκησις τών διά τήν 
ύτεράσπισιν τοΰ ίςορικοΰ στενού προωρισμενων στρατευμάτων; 

Εις τήν ελληνική» διοίκησιν έπεκράτει άπδ τής ημέρας 
τοΰ Δομοκοΰ άταξία τις καί σύγχυσις, διότι τδ άρχηγεϊον 
είχε ,μετατεθή είς ’Αλαμάνα καί διότι ή συγκοινωνία μεταξύ 
αύτόΰ καί τών διαφόρων σωμάτων καθίστατο μάλλον δυσ
χερής. Είς τοΰτο προσετίθετο ή άτακτος καί έσπευσμένη ύπο- 
χώρησις τοΰ στρατοΰ, ή άνευ πεποιθήσεως διεύθυνσις τών 
συμπλοκών τής όπισθοφυλακής παρά τήν Όρθρυν τήν 19ην 
Μαίου, ό πανικός τής Λαμίας, ή άβεβαιότη; όσον άφορ? εις 
ϊήν άνακωχήν, ήν άνέμενον άνυπΟμόνως πάντες όσοι ησαν έν 
γνώσει τών εκκρεμών διαπραγματεύσεων.

"Οτε ή ποθητή άγγελίά έλήφθη παρά τήν Όθρυν, τδ τουρ
κικόν άρχηγεϊον έπέστρεψέ' τήν εσπέραν είσέτι τής 19ης Μαίου 
εις Δομοκόν, όπου διεκοινώθη ή κατά τήν πρωίαν τής 20ης 
Μαίου συνομολογηθεϊσα άνακωχή.

Τδ κείμενον τής μεταξύ τών έκατέρωθεν άποσταλέντων 
άξιωματικών συνομολογηθείσης συνθήκης, εϊχεν ώς έξής:

«θά έπέλθΑ δεκαεπταήμερος άνακωχή, ήτις δύναται νά 
παρατεθή μετά παρέλευσιν τοΰ χρονικού τούτου διαστήμα
τος. Μεταξύ τών δύο έμπολέμων στρατών θά προσδιορισθή 
έντδς δύο ήμερων ούδετέρα ζώνη 800 μ. πλάτους, ήν θά 
χαράξωσιν άνά δύο άξιωματικοί τοΰ επιτελείου έκάστού μέ
ρους, βοηθούμενοι ύπό τινων ξένων στρατιωτικών άκολούθων.

Κατά τδ διάστημα τοΰτο δέν θά έκτελεσθή ή έλαχίστη 
κίνησις, ούτε πρδς τά εμπρός, οδτε πλαγίως».
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Είς τού; Έλληνα; Αντιπροσώπου; προσήλθεν ό έν Άθή- 
vat; Γάλλο; , στρατιωτικό; ακόλουθος βαρώνο; Βίμπφεν. Έ*  
μόρου; τών Τούρκων άπεστάλη ό άκαταπόνητο; Σεϊφουλλάχ 
πασσά; μετά τινων άλλων άξιωματικων ώ; έπιτροπή.

Την 21 Μαίου ή έπιτροπή αότη ήρξατο τών εργασιών 
αυτής. Ή πρώτη διάταξί; ήτο ή τοποθέτησι; κανονικών καί 
πειθαρχικών σωμάτων εΐ; τά; άγουσα; πρό; τήν ζώνην ο
δού;. Ή εί; τήν ούδετέραν ζώνην συμπεριλαμβανομένη πο- 
λι; Λαμία έμεινεν άνευ στρατιωτική; κατοχής. Δευτέρα 
διάταξι; ήτο'ή άπομάκρυνσι; τών Γαριβαλδινών, ,οίτινες ά- 
ναμφισβητήτω; έπολέμησαν λίκν άνδρείω; παρά τόν Δομοκόν 
όπου άτώλεσαν 300 άνδρας κατά τήν μάχην δμως τής ό · 
πισθοφυλακής τής 18η; Μαίου έγκατελείφθησαν άνάνδρως 
(έσφαλμένω; δμως τοΰτο άναφέρετας υπό τοΟ συγγραφέω;) 
ύπό τοΰ ελληνικού στρατού. ώστε ήναγκάθησαν ιδιαιτέρως 
νά εδρωοι δίοδον διά τών τάξεων τών Τούρκων, οίτινες έν 
μερει τού; είχαν περικυκλώσει. Ένεκα τούτου είχεν έπέλθει 
μεγάλη δυσαρέσκεια μεταξύ τών εθελοντών καί των Ελλήνων 
στρατιωτών,ήτις παρ’ όλίγον νά έπέφερε συγκρούσεις μεταξύ, 

άμφοτέρων κατά τά; τελευταία; στιγμά; τού πολέμου.
Ή μάχη τής 19η; Μαίου, ήτις άπε τελεί τό τέλος τών έν 

θεσσαλίφ άγώνων καί ήτις έστοίχισεν εί; τούς Τούρκους πε
ρίπου 300 sεκρεύ; καί τραυματίας, είχε προφανώς δεενεργηθή 
ύπό τών Ελλήνων,μϊ τδν σκοπόν νά έχωσιν εις τήν έξουσίαν 
των δσον τό δυνατόν πλειύτερον έδαμος, προκειμένου μάλι
στα νά έπέλθη τό τέλος τών εχθροπραξιών καί ν’άναμείνωσι 
τήν συνομολδγησιν τής άνακωχή; είς θέσιν έμπροσθεν τής 
Λαμίας, ήτις θά καθίστα δυνατόν νά μείνγ ή πόλις αυτή είς 
τήν κατοχήν των. Διά τοιαύτης θέσεως διηυκολύνετο πλήν 
τούτου ή ύποχώρησι;! τοΰ στρατού είς θερμοπύλας καί πάρε· 
κωλύετο ο Ιχθρδς άπδ δξεϊαν καταδίωξιν.

Τά γεγονότα, έξετυλίχθησαν πράγματι άκριβώς ώς εΐχον 
προίδει ταύτα οί Έλληνες.

Ό Τούρκος έπιτελάρχης έδειξεν ύπερβολικήν λεπτότητα 
πρός τδν έχθρόν, παραδεχθείς τήν αναστολήν τού άγώνος ευ
θύς άμα έπλησίασεν ό Έλλην πληρεξούσιος μέ τήν λευκήν 
σημαίαν, ένφ ήδύνατο ν’ άφήση νά διαρκέση ή μάχη μέχρ'ς 
ου ειδοποιηθείς ό άνώτατος διοικητής, δώσγ) τήν συγκατώθε 
σίν του καί' τάς σχετικά; διατ/γάς. Έως τότε θά εΐχον

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Μέραρχος τον ir &ισσα·ί·.α orpatov

διασπάσει πιθανώς τήν ελληνικήν όπισθοφυλακήν καί προχω
ρήσει προς τήν Λαμίαν.

Έαν ύποβάλη τις τάς έν Θεσσαλία πολεμικά; ένεργείας είς 
σύντομον έξέτασιν,δύναταινάέξαγάγη τήν εξής γενικήν εικόνα:

'Ολόκληρο; ή πολεμική δράσις διηρέθη είς τρεϊς σαφώς 
διακεκριμένα; φάσεις.

Ή πρώτη φάσις ήρχισε διά τής έπιθίσεως τών τακτικών 
ελληνικών στρατευμάτων τ$ί 15’Απριλίου καί έτελείωσε διά 
ιής ύποχωρήσεω; τής Λαρίσσης καί τής όχυρώσεως τών Φαρ
σάλων, τοΰ Πιλάφ-Τεπέ καί τού Βελεστίνου. Ή δευτέρα 
φάσις περιελάμβαιε τήν προέλασιν τών Τούρκων έκ Λαρίσ
σης (25 Απριλίου) κατά τών Φαρσάλων, τάς εκεί μάχας 
καί τάς παρά τό Βελεστϊνον, τήν ύποχώρησιν τού έλληνικού 
κυρίου σώματος είς Δομοκόν καί τού σώματος τοΰ Σμολεν- 
σκη εις ’Αλμυρόν καί τήν κατάληψιν τού Βόλου τήν 8ην 
Μαίου.

Ή τρίτη φάσις περιλαμβάνει τήν μάχην τού ΔομοκοΟ 
τής 17ης Μαίου, τήν ύποχώρησιν πρός τήν Δερβέν- Φούρκαν 
και έκείθεν πρός τήν "Όθρυν, βπου οί Έλληνες ανέπτυξαν 
τήν τελευταίαν άντίστασιν.

Όσον αφορφ τούς Έλληνας, ό στρατός είχεν επιχειρήσει 
τήν έκστρατείκν άνευ Ικανών παρασκευών. Δέν είχε γείνει 
κανονική έπιστράτευσεις· τά σώματα εΐχον σταλή άνευ τών 
στηριγμάτων αύτών εις τά σύνορα· χαλαρά περί τδν όργα- 
νικδν αυτών σύνδεσμον, έλλιπώ; έξωπλισμένα άνευ ικανού 
έριθμού αξιωματικών. Πλήν τούτου ό ελληνικός στρατός ?- 
στατο, άρξαμένου τού πολέμου, διηρημένος είς δύο ίσα μέρη 
παρά τά'θεσσαλικά σύνορα. Τά μέρη ταϋτα τού στρατού 
ήσαν κεχωρισμένα άλλήλων διά πολλών ήμερων πορείας είς 
χώραν ούσβατον καί όρεινήν. Έκαστον τμήμα είχε δια
σπείρει τάς είς τήν πρώτήν γραμμήν παραταχθείσας δυνά
μεις είς σύστημα ζώνης κατά μήκος όλη; τής όροθετικής 
γραμμής είς έκτασιν 300 περίπου χιλιομέτρων. Ή τοιαύτη 
παραταξι; είς τά σύνορα, οίον τό σύστημα τής ζώνης, δέν 
ήτο κατάλληλος ούτε διά τήν έπίθεσιν, ούτε διά τήν έπί- 
μονον άμυναν. Έκ τού μειονεκτήματος τούτου προήλθον αί 
έσφαλμέναι διατάξεις άφ’ εαυτών, σχετιχώς πρός τήν ύπερά- 
σπισιν τών διόδων τού ορούς. Υστερούντες τών Τούρκων 
κατά τδν άριθμόν, διεσπαρμένοι §έ καί άνευ οδηγιών, δέν 
εΐνε παράδοξον, ότι οί Έλληνες, καίτοι κατεϊχον ισχυρά;' 
αμυντικά; θέσεις, πανταχού άπεκόμισαν άποτυχίας. Έν τού- 

•TOt; οφείλει τι; ν’ άναγνωρίσρ τήν ψυχραιμίαν καί τήν άπο- 
φκσιστικότητκ τού καθ’ έκαστον στρατιώτου.

Πρός τό παρόν δέν εΐνε είσέτι καιρό; νά κριθή ή διεύθυν- 
σι; τών πολεμικών ένεργειών. Βραδύτερου μόνον εΐνε δυνατόν 
νά δ'.’υκρί'-ηθή ποϊκ σφάλματα έπιβαοόνουσιν αυτήν.

("Επεται συνέχεια).

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ
ΑΠΟ Φ(ΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΚΛΝΙΤΑΝΤΣΑΝ 

(Συνέχεια· ίδε προηγούμενον ψύλλον).

Έν Βου.ουρεστίφ, εν κυρίως είναι τό κέντρον, όπου συνέρ
χονται οί ομογενείς, τό *αφφενεϊον  Κολλάρου. Ό ν.. Κ. Κολ- 
λάρος, έκ Κωνσταντινουπόλεως ή μάλλον έκ Τήνου ?λχων τό 
γένος, παιδιόθεν έπιδοθείς εις ποικίλας επιχειρήσεις, ενταύθα 
. ατέληξε χαί ιορυσεν έν τή χεντριζωτέρα θέσει τοΰ Βουκου- 
ρεστίου καί απέναντι τοΰ μεγάρου τών ταχυδρομείων καί 
τηλεγράφων, λαμπρότατου ξενοδοχείου, εστιατορίου χαί καφφε- 
νειον.πρώτης τάξεώς, ατινα λειτουργοΰσιν επωφελέστατα, και 
τιμώσι τήν ελληνικήν παροικίαν. Έν τφ κάτωθι τού ξενοδο
χείου του μεγάλφ. καί εόρυχώρω καφφενείφ, ευρίσκει τις όν
τως ανεσιν, προθυμίαν καί υπηρεσίαν άμεμπτον. Έμποροι, 
βιομήχανοι, λόγιοι,· δημοσιογράφοι, εδώ . χάταφεύγουσι καί 
συσκέπτονται περί τών υποθέσεών των. Κατέστη δέ ήδη μο
ναδικόν έντευκτήριον όλωντών έλλήνων. 'Οσάκις δέ ζητείτε 
πρόσωπόν τι καί εις τό ταχυδρομείου ακόμη, θά σάς παραπέμ- 
ψωσιν είς τδ κ α φ φ ε ν ε ϊ ο ν Κολλάρου, πρδςεόκολωτέ- 
ραν αυτού συνάντησιν. Ενταύθα έγνωρίσθην καί μετά τών κυ
ρίων Άλεξ. Νικολαίδου εμπόρου, Παπούδώφ διευθυντοΰ εκ
παιδευτηρίου, Δ. Καλλιγάρη καθηγητοΰ, Δ. Πετρίδου οίνο- 
0«ευματοποιοΰ, Γ. Κοτούλα αρτοποιού, Κωνστ. -’Αντωνίου

Παξεινοΰ, Σακελλαρίδου καί άλλων καλλίστων άνδρών χαί εν
θέρμων συμπατριωτών, μεθ’ ών πολλάχις άντηλάσσομεν πολλά; 
καί ποικίλας ομιλίας.
Τήν επαύριον τήν πρωίαν άνεχώρησα. σιδηροδρομιχώς διά 
Βραΐλαν, όπου μετά έξάωρον λαμπροτάτην άμαξοπορίαν έφθά- 
σαμεν είς τήν έλληνικωτάτην, ώς επί τδπλείστον τούτην καί 
ώραίαν πόλιν, ήν επανευρον σχεδόν καθ’ όλα όμοίαν χαί 
οΰδόλως παραλλάξασαν άπδ τής περισυνής μου ίπισκέψεως. 
Πλήν ύπδ έποψιν κατοίκων, ώ πόσον τά πράγματα μεταβάλλον
ται άνθρωπίνως. Οί ζωηροί γίνονται περίλυποι καί οί δυστυ
χεί; χαροποιοί. “Αλλους εύρον καλώς έχοντας καί άλλου; κα
κώς. Τά χρήματα άποτελοΰσι σήμερον, όχι μόνον τήν εύτυ- 
χίαν, αλλά καί τήν ζωήν τών ατόμων. Διά τδ χρήμ“> ό άν
θρωπος θυσιάζει, τήν υπαρξίν του. Άμέσως πληροφορούμαι, 
οτι ό διευθυντής τοΰ δείνα ξενοδοχείου έκρεμάσθη από τοΰ 
εξώστου του, ένεκα οικονομικών στενοχώριών, ότι ό δείνα τρα
πεζίτη; έγένετο αφαντος, ότι τδ μέγα κατάστημα Μήλα έπαθεν 
οΰσιωδώς, ότι ό οίκος θεοφυλαταίων αδίκως συκοφαντηθείς, 
κατεδιώχθη, οτι τδ κεντρικόν καφφενεΐον Όμονοίας έκλεισε 
χρεωκοπήσαν, ότι ό συνδρομητής μου Χαράλ. Δάρειος ύποπέ 
σας είς δυσμένειαν τής τύχης, αδύνατε! νά πληρώση τήν συν
δρομήν του, ότι κ. Π. Πλάτης έπαθε πλημμύραν καί άλλα 
πολλά, άτινα μοί προΰξένησαν όντως λυπήράν αΓσθησιν. Του
ναντίον δέ, ότι οί φίλοι κ.κ. Στέριος Βοτσάρης καί Γ. Γαρδέλης 
έκέρδισαν εφέτος αρχετά,οτι ό κ. Π. Δρακούλης διωρίσθη διευ
θυντής μεγάλης εταιρίας έργασιών, ότι ό χ. Π. Βιολάτος άνή- 
γειρε μεγαν μηχανικόν αλευρόμυλον παρά τήν όχθην τοΰ πο
ταμού, ότι ό κ. Σίμων Αυρίτης γλύπτης, κατεσκεύασεν εφέτος 
σωρείαν λαμπρών κενοταφίωνα καί έπιτυμβίων σταυρών καί ότι 
ήδη άναπαύεται διασκεδάζων έν Γαλαζίφ, καί άλλα πολλά 
καλά καί ευχάριστα, άτινα άντιθέτω; έκ τών πρώτων κακών 
έντυπωσεών μου μοί έφαίδρυναν τήν καρδίαν.

Ώ, άνθρωπε, πόσον μωρός είσαι, είπον κατ’έμαυτόν, νά 
δίδης τόσην προσοχήν είς τά χρήματα, αφού ό δημιουργός 
σου, κάλλιον σέ τρέφει, όπόταν δέν έχεις ή σύ τρέφης έαυτδν 
όπόταν έχης. Ό πλούσιος τρέφει ίαυτόν, ό δέ θεός τδν πτω
χόν. Είναι φιλοσοφική καί χριστιανική αλήθεια. Ποιος είναι 
0 μάλλον ευδαίμων ; Δυστυχουμεν δέ, οσάκις θέλομεν νά φύ- 
γωμεν άπδ τάς χεϊρας αδτοΰ, διά νά τραφώμεν καί διασκε- 
οάσωμεν άπδ τής άποκτήσεως πολλών χρημάτων, έξ ιδίων. 
Έδώ έγκειται ή μεγάλη πλάνη, ήν άπδ τής κτίσεως τού κό
σμου καί οί φιλόσοφοι καί ό χριστιανισμός δι' ιδίας έθε- 
λοθυσίας θεμελιώσαντες, άνεγείρουσι τδ λαμπρόν καί μέλλον 
οικοδόμημα τή; άνθρωπότητος, δπερ ό υλισμός, διαρκώς έτι 
αγρυπνών, εκάστοτε άπδ βαθμίδος καταρρίπτει.

Άλλ’ |ως πότε; αφού ό πρώτος θά νικήση ;
Έπεσκέφθην καί πάλιν άμέσως τούς πολλούς ένταΰθα καί 

καλούς καί φιλότιμους συνδρομητάς τής «Φύσεως», οϊτινες δέν 
έλειψαν έκ νέου νά μοί παράσχωσι τάς έπανειλημμένας αύ
τών φιλοφροσύνας καί περιποιήσεις, δι’ δπερ άπδ καρδίας καί 
πάλι*  τού; ευχαριστώ θερμώς. Ίδίφ οφείλω νά κάμω μνείαν 

. ένταΰθα τοΰ εΰγενεστάτου εγκρίτου πολίτου καί καλοΰ πατριώ
του κυρίου Γ. Γουσίου, Ήπειρώτου καί εγκατεστημένου έν
ταΰθα πρδ είκοσαετείας καί πλέον. Δίδω τδ έπισκεπτήριόν μου 
καί εΐσάγομαι είς τδ ιδιαίτερον αύτοΰ γραφειον, κείμενον ά- 
πέναντι τής δευτέρας εισόδου τής ώραίας'αί>τοΰ διωρόφου κομ
ψότατης ιδίας οικίας του, κείμενης αριστερόθεν αρκετά μεγά
λου προαυλίου καί έν τή καλειτέρα συνοικίφ τής πόλεως. Τδ 
γραφειον του είναι άπλούστατον, άπαρτιζόμενον άπδ μικρόν 
γραφειον, έν διβάνιον, όλίγας εικόνα; καί παρά τήν θυρίδαάπδ 
διάφορα δείγματα σιτηρών.

— Είμαι άπλοΰς άνθρωπος,μοί λέγει άμέσως μετριοφρόνως 
ό κ. Γούσιος καί μή περιμένετε άπδ έμέ πολλά; πολιτικά; 
καί κοινωνικά; γνώσεις.

— Ούδεν τούτων ζητώ, τώ άπκντω άμέσως ή νά γνωρίσω 
■τήν άτομικότητά σας καί τδν οίκον σας, όπως είναι καί όπως 
έχη, αν τούτο δέν σάς πρόξενε! κόπον καί δυσαρέσκειαν.

— Διόλου, καί Ιδού φίλε μου, μοί λέγει άμέσως μετά πά 
σης ειλικρίνειας ό βίο; μου καί άμέσως ήρξχτο νά μοί έξι- 
στορή σύτόν, ώς παιδίον άθώον άπαγγέλλον τδ μάθημά — 
δι’ άπλουστάςης διαλέκτου.

«Όταν πρωτοήλθον είς Ρωμανίαν πρό. είκοσαετείας καί 
πλέον μετέβην είς Βουκουρέστιον άνευ χρημάτων, θέσεως 
επαγγέλματος ούδενδ; καί έζήτησα έννοεΐται άμέσως νά 
ρισθώ τών πρδ; τδ ζήν. Μή δυνάμενος δέ νά ευρώ έργασίαν 

του

καί
πο-

άμέσως παρουσιάσθήν χαί έζήτησα θέσιν τινα παρά τοΰ τότε 
υπουργού τών Οικονομικών χαί έ’λληνος πολίτου, δστις μέ 
έδέχθη πολύ εύγενώς καί μέ ηχούσε μετά προσοχής. “Ημουν 
τολμηρός καί εΐχον θάρρος. ’Αλλά ευλογημένη εκείνη ή ώρα, 
δπου μέ συνεβουλευσε καλώς χαί τδν ήκουσα καί εις αίιτδν 
οφείλω σήμερον τά ύπάρχοντά μου.

— Καλώς, μοί λέγει, θά σέ τοποθετήσω είς μίαν καλήν 
θέσιν, άφοΰ τό θέλεις καί έπιθυμεΐς διά νά εύρης εργασίαν 
διά να ζήσ/ις, αλλά θά σέ συμβουλεύσω άλλο τι έγώ. Καλεί- 
τερον νά ζητήσης εργασίαν εμπορικήν, είς γραφειον η άλλο 
κατάστημα σιτηρών. Έχει θά έχης μέλλον, ένφ εις τά δημό
σια γραφεία ένα ξηρόν μισθόν.

Αί, το έσυλλογίσθην καλά, φίλε μου, αυτό, εισήλθον εις 
εμπορικόν κατάστημα, εΐτα άνεκατώθην είς τά σιτηρά, κατόπιν 
μέ ποσοστά καί συντροφικώς είς μισθώσεις γαιών καί κερδί- 
ζων βαθμηδόν χρήματα ολίγον κατ’ ολίγον ήγόραζον γαίας 
χαί κτήματα και τέλος εφθασα είς τό σημεΐον αυτό, δπου ευ· 
ρίσκομαι σήμερον. Αυτή είναι έν ολίγοι; ή ιστορία μου καί 
δόξα σοι ό θεός, είμαι ευχαριστημένος.

— Τό βλέπω, τφ είπον και ό νέος δστι; μέ είσήγαγεν έδώ 
είναι υιός σας ; όμιλεϊ καλείτερον τήν βουλγαρικήν.

— Ναί, είναι υιός μου καί έχω θυγατέρα, ήν έσπουδασα 
είς Βιέννην καί όμιλε! καλείτερον την Γερμανικήν άπδ την 
Έλίηνικήν.

Μετ’, ολίγον δέ αισθανθεί; λύπην τινά ;
— Αί, φίλε μου, έχω καί τό παράπονόν μου,μοί λέγει μετά 

θλίψεως είτα, είμεθα ήναγκασμένοι ένταΰθα έξ ανάγκης νά 
σπουδάζωμεν τά τέκνα μας τήν Βουλγαρικήν και ξένα; γλώσ
σας καί συνειθίζοντες λησμονοϋμεν τήν Ελληνικήν.

— ’Αλλά πρέπει νά τά καθογηθήτε καί έλληνοπρεπώς, διότι 
θά σάς χάσωμεν όλους ουτω μετά τινα έτη.

— Αί, αυτό είναι ή μόνη-μου λύπη καί προσπαθώ όσον δύ
ναμαι καί δι’ αυτό τοΐς έχω ελληνικά βιβλία καί περιοδικά, 
αλλά ή κόρη μου, αυτή ή βιενέζα, ακόμη δέν θέλει ν’ ά- 
φήση τά γερμανικά. "Οταν βλέπη έλληνικά γράμματα, τά άπο- 
στρέφεται.
. — Άν ήμην είς τήν θέσιν σας, θά έζωγράφιζον είς ολους 

τούς τοίχους τής οικίας μου μέ μεγάλα έλληνικά γράμματα, 
έλληνικά γνωμικά καί παραγγέλματα, άπδ αύτά οπού απομι
μούνται ίσα ίσα οί γερμανοί καί πολιτίζονται καί ηθικό- 
ποιούνται καί προοδεύουν καί τά παιδιά μου θέλουν καί δέν 
θέλουν θί τά βλέπουν καί θάτά ένθυμώνται πάντοτε καί διότι 
ή ‘Ελλάς υπήρξε τό ενδοξότερου έθνος, δπερ έφώτισεν ό'λον τδν 
κόσμον καί δ^ι ή Γερμανία. Τσ έλληνικά γράμματα, Κύριε 
Γούσιε, σάς ανύψωσαν Vai σάς καί όλοι οι "Ελληνες τοΰ εξω
τερικού αν ,έκτιμάσθε καί προοδεύετε,εΰρίσκεσθε ΰπδ τήν σκιάν 
τών ελληνικών γραμμάτων.

Ό κ. Γούσιο; παρήγγειλε τότε καφφέ, γλυκό καί κονιάκ 
χαί αφού έπίομεν είς ΰγιείαν άμφοτέρων, μέ παρετήρει μετά 
περιέργειας χαί.εύχαριστήσεως, εΐτα δ’ άποχαιρετήσας αυτόν 
μετ’ ολίγον μέ συνώοευτε μετά πολλών φιλοφρονή σεων μέχρι 
της έξω θύρας καί αμέσως μετέβην είς τά γραφεία τοΰ κ. Α. 
’Εμπειρικού, δστι; άτυχώς εφέτος ελειπεν ε’ις Γαλλίαν, όπου 
παραλαβο,ν τδν γραμματέα αυτού κ. Έμ. ’Ελευθερίου, έξήλ- 
θομεν είς περίπατον.

Μετά τοΰ καλλ(στου καί εδγενεστάτου τούτου νέου, δν είχα 
Ϊνωρίσει ενταύθα κατά τά δύο παρελθόντα ταξείδιά μου, δνήλ- 

ομεν φαιδροτάτας όόρας κατά τό διάστημα τής διαμονής μου 
έν Βραΐλα. 'Οσάκις δέ δέν είχεν εργασίαν, Ιδίως τδ εσπέρας, 
πάντοτε όμού συνετρώγομεν καί συνεδιασκεδάζομεν. Έ έκ
τακτος δέ ζωηρότης του καί εύθυμία του καί ή πρός έμέ φι- 
λόφρων συμπεριφορά του υπήρξε λίαν υποχρεωτική. Πάντοτε 
γελαστός καί φιλοπαίγμων, άκαταπαύστως περιποιητικό; καί 
διασχέδαστιχός έποίκιλε τοσοΰτοντάς αναπαυτικά; τήςκοπιώδους 
εργασίας μου ώρας διά πολυπληθών τέρψεων καί διασκεδάσεων, 
ώστε ποτέ δέν θά δυνηθώ νά λησμονήσω τήν καλήν αΰτοϋ συν - 
τροφίαν, Καί εις τήν οικίαν του δέ προσχαλέσα; με εις γεΰμα 
μετά τής άξιολόγου, εύγενεστάτης καί φιλομουσοτάτης αδελ
φής του, τάς καλλιτέοας άμφότεροι μοί έπεδαψίλευσαν περι
ποιήσεις καί φιλοφρονήσεις. ’Ιδίως ή δεσποινίς Αικατερίνη, 
μετά τδ γεΰμα καί ποικίλα ώραιότατα μουσικά τεμάχια έξε- 
τέλεσεν επί τοΰ κλειδοκυμβάλου, εύχαριστήσασα ήμας είς τδ 
άκρον.

Τήν έπομένην άπήλθον δια τοΰ Δου.'άβεως είς τδ ήμίσειαν 
,ώραν άπέχον έντεΰθεν Γαλάζιον. Ή διάβασις είναι φαιδροτάτη,
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διότι πλήθος πάντοτε κόσμου, ταξειδεύει φαιδρώς <πι των έκ- 
τελούντων κομψών τόν μικρόν τόΰτδν πλούνσκαφών.

Έν Γαλάζίφ διασκεδάζει τις δταν θέλ^ ωραιότατα, διότι ό 
κόσμος εδώ είναι άριστοκρατκώτερος καί ρέπει φυανκως πε
ρισσότερον πρός τ»ς διασκεδάσεις καί τάς ήδονάς. Κέντρα δέ 
τέρψεων καί καλλονών υπάρχουν περισσότερα ,ένταΰθα τής 
Βραΐλας, όπου ιδίως πάντες είσί τής εργασία; οπαδοί. Κήποι, 
μούσιχαί, κατάφωτα καί λαμπρά χαφενεια, ζαχαροπλαστεία 
χαί ζυθοπωλεία, καί πλήθος χαλοΰ και εκλεκτοί κόσμου κυ
κλοφορούντο; πανταχοΰ, σα; προσελκύουσι τήν προσοχήν και 
περιέργειαν καί άδύνατον νά μή παρασυρθήτε και πλησιάσητε 
εκεί. Ίδίφ τό θέρος καθ’ εσπέρας τά μέρη ταΰτα γέμουσι θα- 
μώνων έν τή κεντρικωτέρφ τής πόλεως θέσει κείμενα καίπάν- 
τες άνδρες καί γυναίκες φέρουσι τήν καλλιτέραν τού συρμοΰ, 
τής καλαισθησίας και του πλούτου περιβολήν. Ήπόρησα μά· 
λιστα,πολύ διά τήν τοιαώτήν ματαίαν τού κόσμου αυταπάτην,, 
ήτις ο&δέν άλλο σκοπεί ή μετεμφίεσιν τής κακίας καί τής άρε 
τής, τής ,ώραιότητος καί τής άσχημίας, διότι ήδη μεταξύ ώ 
ραίου καί άσχήμου, κακού καί καλοί δυσκόλως γίνεται διά- 
κρισις. Παντού βλέπετε τό ψιμμίθιον καί τήν προσωπίδα, τό 
άρωμα Καί τό στίλβωμα καί αδυνατείτε νά διακρίνετε τδ 
πραγματικώς ώραϊον καί τό αληθές ίνάρετον. Σχετικόν τι επα- 
θον την ήμέραν εκείνην καί είς τό έστιατόριον τού κ. Μπόγδα- 
νου κκίΣουρέ, Χίωντήν καταγωγήν,, ακριβώς καί αΰτό είςπήν 
θέσιν εκείνην κείμενον. Παρατηρήσας κόσμον πολύν καί κέν
τρον καλόν, πρδς έστίασιν, είσήλθον καί εγώ έκεΐ, άλλ'ήπα 
τήθην.' Τά πάντα ψιμιθιωμένακαί μετεμφιεσμένα, καί αυτά τά 
έδέσματα. Πομπώδεις καί έπιδεικτικοί τίτλοι φαγητών καί κα 
ρυκευμάτων ψευδής υπηρεσία, απατηλή καί άρπακτικήπροσ- 
ποίησις, καί το επιστέγασμα κοιλιακή συμφορά, ώ; «πακολού 
θημα. 'Έπλήρωσα ακριβά διά ν’ ασθενήσω καί λάβω καθαρ- 
κτικά τοΰ στομάχου την έπιούσαν. Έπί πλέον δέ έμαθον, ότι 
είς τών συντρόφων τοΰ μπακαλικοΰ τούτου εστιατορίου, 
ό κ. Σουρέ άπεσύρθη τής συντροφίας μετά 200 χιλ. φράγκων. 
Είχε δίκαιον, διότι εγκαίρώς ήνόησεν. οτι οί Γαλαζινοί αργά 
άντελήφθήσαν τί τοίς σερβίρεται έν τφ ΰπόπτφ τούτφ ψευδό - 
τροφείφ. Τήν έπαύβίον ευτυχώς καί παρ’ ελπίδα ήλθεν ό 

: κ. ’Ελευθερίου ένταυθα καί μ’ ιξήγαγε τής πλάνης, όδηγήσσς 
με μεθ’ έτερων φίλων είς τά τέως αγνωστά μοι λαμπρά εστια
τόρια, όπου τρώγει τις μέ πλείονα άνεσιν, ήσυχίαν καί ενχα- 
ρίστησιν. Ήνόησα δέ καί έγώ τότε, δτι είς τά ξένα, άνευ 
φίλων, δέν κάμνει τις τίποτε καί κοιλοπονεΐ, αν δέν γνωρίζη 
νά μή πονοκεφαλη.

Ήδη ας έλθωμεν καί είς τούς συνδρομητάς μας. Έπεσκέφ 
θην πρώτον τδν κ. Ν. Άθανασούλην, σιτέμπορον. ΤΙ λαμπρός, 
αστείος και περιποιητικός άνθρωπος, οπού είναι! «Μά, είς τ 
εξωτερικόν, ειπον κατ’ έμαυτόν, εύρίσκοντα- μόνον οί λαμπροί 
ούτοι ομογενείς;» Καί όντως, εύρίσκει τις μεγάλην διαφοράν 
μεταξύ έσω καί έξω έλλήνων. Είναι ε&γενείς, πρόθυμοι, φι
λοφρονεί, πατριωται καί, καί, καί δέν τάλέγω βλα, διά νά μή 
τους κολακεύσω πέραν τού δέοντος. Σας μαγεύουν, σάς εύχαρι 
στούν διά τής συμπεριφοράς των, μικροί καί μεγάλοι, απο 
τελούντες ουτω ολοι ίναν τύπον τοΰ καλού καί τοΰ αγαθού

*0 κ. Άθανασοώλης. έχει τό; γραφείου του είς τήν παράλιαν 
καί εργάζεται μετά τών δύο λαμπροτάτων υιών του. Ε5ρον δ’ 
αύτούς πάντας έκεΐ, μετά θέρμης καταγινομένους είς τό πο
λυάσχολου έμπόριόν των.

— Δεν βλάπτει, μοί λέγει άμέσως ό προθυμότατος είς όλα 
καί αξιόλογος πατήρ, καθήσατε, δυνάμεθα καί νά έργαζώμεθα 
καί νά σάς έχω^αεν συντροφίαν.

— Άλλά, σας εμποδίζω.
— Τουναντίον, μάς εΰχαριστήτε, θά πάρετε μάλιστα καί 

καφφέν,'διατάξας άμέσως τοιούτον.
— Είναι υίοί σας, κύριε Άθανασούλη, οι νέοι αυτοί, τφ 

λέγω τότε, είναι λαμπροί άνθρωποι, καί βλέπω εργάζονται 
μετά πολλοΰ ζήλου καί ίκανότητος.

Καί όντως άμφότεροι μετά πολλής προθυμίας καί έτοιμό- 
τητος συνηλλάσοντο μέ διαφόρους προσερχομένους δι’ έργα 
σίαν καί άνεπλήρωνον καθ’ όλα τδν πατέρα των.

— Ναί, τούς εσυνείθισα, ώς βλέπετε είς τδ έργον μου, εί 
μαι -ευχαριστημένος.

— Πολύ ώραϊον, διά πολλούς παράδειγμα, είπον καί πώς 
πηγαίνουν αί έργασίαι;

— Πολύ καλά, Κύριέ Πρίντεζη, άπήντησεν ό μικρότερος 
υίδς, λίαν προάηνώς.’Εγώ κατήλθον εσχάτως είς ’Αθήνας ώς 

εθελοντής καί έπεθύμόνν νά ήρχόμην είς έντάμωσίν σας, ά'Ρά 
δέν τδ κιτώρθωτα,· ένεκα τών περιστάσεων.

(Έπεται συνέχεια).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

48. Αίνιγμα
Μέσα ’ς τδν χάρτην χύτταξε κ’ ιδέ με, 

άν δέν μέ ξεύρεις.
Μέ βρέχει ή Μεσόγειος

“Αν τόν λαιμόν μου βγάλης, 
κι’ άλλον λαιμόν μοΰ βάλης, 

μόνον μεγάλο; κυνηγός Sv ήσαι θα μέ εύρης.

49. Πρόβλημα.
ΓΙαιδίον έρωτηθέν πόσον έτών ήτο, άπεκρίθη :
— Μετά *23  Ιτη θά έχω πενταπλασίαν ηλικίαν έκείνης, ήν εί· 

χον πέρισυ.
Πόσον έτών ήτο ;

50. Έοώτηάις
Πώς δύναται τις νά.διπλασιάση τά χρήματά του;

'ΡοΟς;

Λύόεις τών έν τφ νπ’ άριθ. 24 φύλ? ω 
Αινιγμάτων.

41. Αίνιγμα.Κτήνος—Τήνος
"Ελυσαν αΰτό δ κ. Διον. Μαλασπίνά; έκ Κων)πόλεω;,δ κ. Δημ. 

Βασιλείου εξ ’Αθηνών καί δ χ. Π. Σαραντύπουλος έκ Πειραιώς.

42. Αίνιγμα. ΙΙύλος — πίλος
"Ελυσαν αύτδ ή δεσποινίς ’Αντιγόνη Βρυώνη ΐκ Πειραιώς, δ κ. 

Διον. Μαλασπώας έκ Κων)πίλεως, ή δεσποινίς .'Ελένη Κοκώνη έξ 
Αθηνών χαί δ κ. Π. Σαραντόπουλος έκ Πειραιώς.

43. Αίνιγμα. ‘Εκάτη
“Ελυσαν αυτά δ κ. Δημ. Βασιλείου έξ ’Αθηνών.

44. Έρώτιιάις. *11  Πΐάάα
“Ελυσαν αύτδ δ κ. Δημ. Βασιλείου έξ ’Αθηνών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Γ. Π. Σά/ιατ. Δελτάριον έλήφθη καί έχει καλώς ώς γράφετε 1 
Αναμένω νεωτέραν σας έγκαίρως.—I. Μ. ‘Τπάιην. Συνδρομή σας 
λήξαντος έτους έλήφθη χαί εΰχαριστοϋμεν. Σας άπηντήσαμεν σχε· 
τικώς καί άναμένομεν άπάντησιν.-—Δ. X. ΦιΛιππονπο.Ιιν. Δελτά- >■
ριον έλήφθη. Ταχυδρομικώς έγράψαμεν δμίν έκτενώς. — Σ. Τ. Σγ<- ' 
χίμαχί'Τ. Δελτάρια έλήφθησαν ί Αριθμοί λαχείων συνδρομητών ει· 
σίν οί έκ’ δεξιών αποδείξεων των μεγάλοι αριθμοί- ώς ιίοίλάκίς έγρά· 
ψαμεν. Έκκύβευσις έγένετο. ’Αναμένομεν έκκαθάρισιν λογαρια
σμών. Έμείνατε έκ τών τελευταίων.— Σ. Ρ. ΣουΛιτϋ. Διεύθυνσίς 
σας διωρθώθη. ’Εγράψαμεν.—Ν. Σ. Garn a bat. Συνδρομή σας 
έλήφθη. Εΰχαριστοϋμέν.— I. Φ. Σήρια»·. Ζητούμενα φύλλα σας α- 
πεστείλαμεν .καί σας έγράψαμεν. —Ν. Τ· Ξηροχώριον. Επιστολή 
έλήφθη Σας άπηντήσαμεν.—' Μ. Β. Πβιραιύ. Εΰχαριστοϋμεν θερ
μώς δια ευχας καί ,πράσκλησιν. Θα Ιλθωμεν μίαν ήμέραν. Συγχα
ρητήριά μας μικρόν ’Αντιγόνην. Εύγε — I. II. ΣΚρον. Άντίτιμον 
ημερολογίων έλήφθη μετ ’ επιστολής. Εΰχαριστοϋμεν. Περί συστά- 
σεως ήσυχείτε, φροντίζομεν.—Γ. Κ. No ν ο r ο 8 s i s k.Συνδρομή 
σας έλήφθη καί σας ένεγράψαμεν άπδ 1 Ίανυυαοίου. Άπεστείλα*  
μεν καί ήμερολάγιον.—Μ. 3. Όίησπάν.Συνδρομή σας έλήφθη. Ά- 
πόδειξις έδόθη κομιστή. Εΰχαριστοϋμεν. Γράφομεν καί ταχυδρομι- -» 
κώς. — Ν. Κ. βεοίοσιατ. Συνδρομαί οας έληφθησαν. Εΰχαριττοδ- 
μεν. ’Αποδείξεις παρεδο'θησαν γραφείου «Νεολόγου». — Γ. Δ. Μ. 
ίων/ποΜν. ’Επιστολή σάς έλήφθη. Ταχυδρομικώς γράφομεν.— Ν. 
Ε. Π. Xa-lxiSa. Δύνασθε δώσητε, ίσον έγκρίνετε. — Κ. Κ Και
ρόν. Δεν έλησμονήσαμεν, άλλά περιμένομεν έτοιμασθΰσιν χρυσό
δετοι τόμοι, άποστείλωμεν αμέσως, καί γράψωμεν.—Δ. Γ. Σ. Μι- 
Χΐτην. ’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. Γρά
φομεν.

Έν ’Αθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Παρλχκεγα Λβομη


