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ΛΗΞΙΣ ΤΟΎ ΟΓΔΟΟΥ ΕΤΟΤΣ f
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΟΧ»

Η ΝΗΣΟΣ ΚΟΪΒΑ
ΥΠΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΕΠΟΨίΝ

—-Δεά^^ού, ««ρύντ  ̂φύλλου λήγει τά όγδοον έτος άπό 
-τής έκδόσίίως τής·-<·Φύσεως» χαί υυμπληροδται δ 
όγδοος αύτής τόμος. Άφου δέ κατά καθήκον εύχαρι- 
στήσωμεν έπι τή εύκαιρέ ταύτη τούς πολυπληθείς 
ήμών φιλομούοους συνδρομητές έπί τή έκθυμφ αύτών 
-ύποστηριξει έργου τοσοΰτον ωφελίμου τή ήμετέρςι κοι
νωνία, δσον καί φιλοπροόδου, δηλοϋμεν, ότι έφεξής ή 
Διευθυνσις τής «Φύσεως» θέλει προβαίνει έκάστοτε είς 
-σπουδαίας μεταρρυθμίσεις καί βελτιώσεις, χάριν τών 
4αυτής άναγνωστών. "Ητοι :

Ιον) Ώς και έν 
•τφ προγενεστέρφ ή- 
μών φύλλφ έδηλώ- 
■σαμεν,άπό τοΰ προ
σεχούς φύλλου θέλει 
έκδίδεσθαι καί τα
κτικόν έγχρωμον 
^διασκεδαστικόν πα
ράρτημα, «Ήχώ» 
•έπικληθησόμενον,δ- 
περ διά τούς συν
δρομητές τής «Φύ
σεως» έξαιρετικώς 
■θέλει χορηγεΐσθαι 
ΛΪζ τήν ήμίσειαν 
-αύτοΰ τιμήν’θ’άπο- 
σταλί) δέ ώς δείγμα 
χίς παντας τούς συν
δρομητές μας, ο?- 
τινες δύνανται καί 
•νά μας έπιστρέψω-
σιν τό παράρτημα τούτο,δν δέν έπιθυμώσι νά τό κρα- 
τήσωσιν.

2ον) Κατ’ έτος θέλει έκδίδεσθαι τό'Ημερολόγιον τής 
•«Φύσεως», δπερ έκτος τών άλλων έκτάκτων έργων 
καί λαχείων τής «Φύσεως» θέλει και αύτο χορηγεί- 
σθαι δωρεάν είς πάντας τούς ήμετέρους συνδρομητές.

3ον) Άπόδέ του έπομένου έτους 1ης Μαίου 1899,ή 
«Φύσκ» καί ή «Ήχώ» θά έκδίδωνται έόδομαδιαίως, 
άντι κατά δεκαήμερον, μετά πολλών άλλων βελτιώ
σεων έν αύταΐς, άνευ ούδεμιας αύξήσεως τής συνδρο
μής Οιά τούς τακτικούς μόνον συνδρομητές μας, ένφ 
διά τούς μή τοιούτους θέλει αύξηθή.

Ή Διβύθυνύις

Η ΑΒΑΝΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Νομίζομεν, δτι παρέχομεν εύάρεστον καί χρήσιμον Ανά
γνωσμα είς τούς άναγνώστας τής «Φύσεως» δημοσιεύοντες 
σύντομον καί άκριβή περιγραφήν της ώραίας ταύτης νή
σου, ήν ένεκα τών πολλών αύτής πλεονεκτημάτων «Βα
σίλισσαν τών Άντιλλών» έπωνόμασαν.

Ή Κούβα είναι ή μεγίστη καί Λ δυτικωτάτη τών Άντιλλών. 
Ή γεωγραφική αύτής θέσις, ό σχηματισμός τού έδάφους αύ
τής, ή μεγάλη αύτής έκταδις, όμέγας άριθμός τών λιμένων 
της, ή εύφορίά αύτής και τό κλίμα καθιστώσι ταύτην μίαν 
έκ τών τά μάλιστα ένδιαφερουόών χωρών τής ’Αμερικής. Τά 
μήκος αύτής άπό τοΰ ’Ακρωτηρίου τοϋ ‘Αγίου ’Αντωνίου

μέχρι τής ’Αβάνας 
καί έκείθενμέχρι τής 
Μαϋσίας Άκρας εί
ναι 750 μιλίων, τό δέ 
πλάτος αύτής έκ τών 
βορείων παραλίων 
τής πρός τά μεσημ
βρινά παραλλάσσει 
μεταξύ 20 καί <20 
μιλίων. Ή δέ περί
μετρος αύτής, έξαι- 
ρουμένων μικρών τι- 
νων έξοχών γής είς 
τήν θάλασσαν, είναι 
χιλίων έξακοσίων μι
λίων· σύμπαν δέ τό 
έμβαδόν αύτής είναι 
45,870 τετραγωνικών 
μιλίων, ών τό δν πε
ρίπου έβδομον ύπο- 
τίθεται, δτι καλλιερ
γείται ή χρησιμεύει 
πρός νομήν.

‘Η γεωγραφική θέσις τής Κούβας είναι μεταξύ τής Ο®, 
48' καί 23°, <1. Β· πλάτους, καί τής 76°, 30' καί 78°, <8, 
ά. μήκους, δχουδα δέ σχήμα έπίμηκες καί κάπως μηνοει
δές έκτ.είνεται έξ άνατολών πρός δυσμάς καί καθήκει μέ
χρι τής είάόδου τοΰ μεγάλου Μεξικανικού κόλπου- ούτω δέ 
σχηματίζει δύο πορθμούς, ών ό μέν βόρειος είναι <24 μι- 
λίων πλάτους, ύ δέ μεσημβρινοδυτικός 97 μιλίων έν τφ 
άτενοτάτφ αύτοΰ σημείφ. Ό βόρειος πορθμός χωρίζει αύ
τήν άπό τής Φλωοίδος, ήτις άποτελεϊ τήν μεσημβρινωτά- 
την εσχατιάν τών Ηνωμένων Πολιτειών. Πρός τά βορειο
ανατολικά αύτής έχει τάς Βαχάμας νήσους, αίτινεά 
έκ τής Φλωρίδος τής βορείου ’Αμερικής εκτείνονται είς με
γάλην άπόσταόιν, λαμβάνουσαι σχήμα σαύρας μέχρι Βενε
ζουέλας τής μεσημβρινής ’Αμερικής, σχηματίζουσαι ούτω 
διάφραγμα, ούτως είπεϊν, μεταξύ τού δυτικού ’Ατλαντικού 
άφ ’ ένδς καί τών ύδάτων τού Μεξικανικού κόλπου καί τοϋ



Η Φ Υ Σ I Σ 235
234 Η Φ Υ Σ I Σ

Ήαριββείου πελάγους άφ’ Ετέρου. Πρός δυόμάς τής Κούβας 
-κεϊταχ Α νίϊόος 'Λύτη καί πρδς μεσημβρίαν Α ΊαμαϊκΛ 
Μόνον τδ έν τρίτον τών παραλίων τής Κούβας είναι προσι
τόν είς πλοία, αί βλλαι άκταί αύτής είναι λίαν Επικίνδυνοι 
είς τούς ναυτιλλομένους, καθότι βρίθουόιν υφάλων, πετρών 
καί σταλόδων, ύπάρχουόιν δμως πλεΐστοι καί Εξαίρετοι 
λιμένες. Άπδ άκρου είς δκρον κατά μήκος τής νήσου διΛ- 
κει σειρά υψωμάτων, ήτις κατά τά μεσημβρινοανατολικά 
αύτής μέρη αίφνης ύψοΰται καί σχηματίζει τήν κορυφήν 
τού Ταρκουίνου, έχουόα ύψος 8,400 ποδών. Τά κύρια συ
στατικά τών όρέων είναι γρανίτης μετ’ Επικαλύμματος τι- 
τανώδους. Εύρίσκονται δέ έν τοΐς δρεόι τούτοις καί στρώ
ματα μετάλλων, ιδίως δέ χαλκού καί σιδήρου· είναι δέ 
κατάφυτα άπδ τής βάάεως αύτών σχεδόν μέχρι τής κορυ
φής καί φαίνονται καΟ ’ δλας τάς ώρας τού έτους καταπρά- 
Οινα Οί έξ άσβεστολίθου βράχοι βρίθουόιν ωραίων άντρων 
μετά Οαυμασίων σταλακτιτών, ύπάρχει δέ καί πλήθος πη
γών διαφόρων μεταλλικών ύδάτων. Ούκ όλίγοι ποταμοί 
ρέουόι πρδς βορράν καί μεσημβρίαν τής νήσου, τδ ύδωρ 
τών όποίων χρησιμεύει ού μόνον πρδς άρδευσιν τών δια
φόρων φυτειών, άλλά καί πρδς πόσιν. Είναι δέ οί ποταμοί 
ούτοι πλωτοί είς μικρά άκάτια- Τό κλίμα αύτής είναι εύ- 
κραέστερον τού τών άλλων Άντιλλών, καί είς μέν τά ύψηλά 
μέρη είναι ύγιεινόν, είς τά χαμηλά δμως καί είς τά παρά
λια πυρετώδες καί άθλιον. Ούδεις τών δώδεκα μηνών τοΰ 
Ενιαυτού είναι άπηλλαγμένος βροχών, τδ περισσότερον δμως 
ύδωρ πίπτει κατά τούς μήνας Μάϊον, ’Ιούνιον, καί Ιού
λιον. Πρός τά άνατολικά τής νήσου συνεχώς Ουμβαίνουάι 
σεισμοί. Λαίλαπες καί καταιγίδες δέν συμβαίνουόι μέν τό
σον συνεχώς, ώς Εν τμ Ίαμαΐκμ, άλλ’ δταν ΕνόκΑψωόιν, 
έπιφέρουόί τρομερής καταστροφής. Λαΐλαψ έπιδυμβάσα 
κατά τό 1846 κατέρριψε 1872 οικίας καί έβύθιόε 216 πλοία 
έντός βραχυτάτου χρόνου.

Τό έδαφος τής Κούβας είναι εύφορώτατον τό δέπλεΐστον 
αύτοΰ, ώς προείπομεν, κατέχεται ύπό παρθένων δασών καί 
δρυμώνων περιεχόντων έξαίρετα μαγώνια, κέδρους, έβενον, 
όιδηρόξυλα, βαφόξυλα καί έλάτας. Μεταξύ τών καλλιεργου- 
μένων προϊόντων είναι τό όακχαροκάλαμον, ό καφές, τό 
κακάον, ή δρυζα, ό άραβόσιτος, ό βάμβαξ, αί Εδώδιμοι ρί- 
ξαι καί οί καρποί τών τροπικών.

Πολυτιμότερα τών οικιακών ζφων έν Κούβρ είναι οί ίπ
ποι, οί βόες καί οί χοίροι, οϊτινες άποτελοΰσι μέγα μέρος 
τοΰ πλούτου τής χώρας· πρόβατα δμως, αίγες καί ήμίονόι 
δέν εύδοκιμοΰόιν έν τμ νήόφ ταύτμ, δι’ δ καί ό άριθμός 
αύτών είναι μικρός καί Λ ποιότης ούχί καλή. Βλαβερά είς 
τούς άνθρώπους καί τά κτήνη ζφα έν τμ νήόω είναι οί κρο
κόδειλοι, οί σκορπιοί καί οί κώνωπες. Ή θάλασσα καί οί 
ποταμοί είναι πλήρεις παντοίων Ιχθύων.

Τό τε κλίμα καί τδ έδαφος τής Κούβας είναι λίαν κατάλ
ληλα πρός παραγωγήν σακχάρεως, ήτις έπί πολύν χρόνον- 
ύπήρξε τό κυριώτερον προϊόν τοΰ τόπου, άν καί ύποφέρμ 
άπό τίνος έκ τής έλαττώσεως τών τιμών. Τά Εννέα δέκατα 
περίπου τής σακχάρεως καί δλον τό ποσόν τών σιροπίων 
Εξάγονται πάντοτε είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας. Ή παρα
γωγή καπνού άρίστης ποιτόητος κατ’ έτος άναβαίνει είς 
300,000. δέματα. Ένταΰθα παράγονται καί τά ώρα'ια Οιγάρα 
(πούρα). - .

Τά μεταλλεία τοΰ τόπου μέχρι τοΰδε δέν ήξιώθησαν ίδια- 
ζούσης προσοχής. Ή εταιρία Ίουρουγουάης έξήγαγε κατά 
τό 1884 είς τάς "Ηνωμένας Πολιτείας όρυκτόν σίδηρον βά
ρους 22,000 τόννων, τφ 1886 110,000 τόννων. Μετά δύο έτη 
(1888), κατά τήν έκθεόιν άγγλου τινδς προξένου έν Κούβα 
τό ποσόν τοΰ όρυκτοΰ σιδήρου ηύξησεν είς 20,000 τόννούς 
κατά μήνα. Έν τ$ νήόφ ταύτμ ύπάρχουσι 1,600 φντείαι 
σακχαροκαλάμου, 850 καπνού καί 700 καφέ. Τά εισοδήματα 
τής νήσου ούδέποτε ύπερέβησαν τά 20,000,000 τάλληρα. 
Καθ’ δσον άφορμ τήν Εμπορικήν κίνηόιν, ή.εισαγωγή κατά 

τό 1892 άνέβη είς 11,400,000 λιρών στερλινών, Λ δέ έξα-' 
γωγή είς 18,000,000 λιρών στερλινών.

Κατά τόν Δε-λάς-Πένας, δάτις κατεόκεύαόε τόν άριστον 
τής νήσου χάρτην, ό πληθυσμός αύτής κατά τδ 1879 Ατο- 
1,509,000, ών αί 975,000 ηδαν ‘Ισπανοί καί Κρεόλοι, αί· 
9,300 ξένοι, αί 4,000 Κουλίδες καί άλλοι ’Ασιανοί καί 445 
χιλιάδες μαύροι καί Μουλατοί, ών αί 269,000 ήσαν άπελεύ- 
θέροι. Αί κυριώτεραι πόλεις τής Κούβας, ‘Αβάνα, ΠουέτροΓ 
Πρίνόιπε, Σαντιάγκο, Νουεβίτας καί Σιεμφουεγκος είναι 
συνηνωμέναι διά σιδηροδρόμου. Ή Αβάνα, ήτις είναι ή πρω-- 
τεύουόα τής νήσου μετά πληθυσμού 200,000 κατοίκων,έχει 
λιμένα άριστον καί πανεπιστήμιου. Έν δέ τφ Σαντιάγκφ· 
ύπάρχει Γυμνάσιον καί Ίεροσπουδαστήριον. Ή Επίσημος^ 

ι θρησκεία τής νήσου είναι Α Καθολική καί Α Εκκλησιαστική 
διοίκησις τού τόπου είναι είς τάς χεϊρας τού Αρχιεπισκόπου' 
Κούβας καί τοΰ Επισκόπου ’Αβάνας. Πάσας τάς διοικητικά^ 
θέσεις έκ τής άνωτάτης μέχρι τής κατωτάτης κατέχουόιν 
Ισπανοί, άποστελλόμενοι Εξ "Ισπανίας.

Τήν νήσον ταύτην άνεκάλυψεν ό Κολόμδος κατά τδ έτος: 
.1492, καί λέγεται δτι έξεφώνησεν δτι «όφθαλμός άνθρώποιτ 
ούδέποτε είδεν ώραιοτέραν χώραν».Κατά τό 1511 οί Ισπα
νοί ΕγκατέστηΟαν Εν Βαρακόα πρός τά άνατολικά τής νήσον 
καί κατά τό 1519 έν Αβάνα, άλλ’ οί Γάλλοι κατά τό 1538· 
κατέστρεψαν τήν πόλιν ταύτην, καί πάλτν κατά τό 1554. 
Έπί ένα καί ήμισυν αιώνα Λ Κούβα εύρίσκετο έν διηνεκεέ 
κινδύνφ, έκ τών Επιδρομών Γάλλων, "Άγγλων, "Ολλανδών 
καί άλλων πειρατών Εκ τών πολυαρίθμων νήσων τών Άν- 
τιλλών. Έν έτει 1762 οί “Αγγλοι ύπό τήν Αρχηγίαν τού λόρ
δου Άλβεμάρλε έκυρίευάαν τήν ’Αβάναν, ήτις δμως τδ έπό-· 
μενον έτος άπεδόθη πάλιν είς τούς "Ισπανούς ύπδ τής συν
θήκης τών Παριόίων. Κατά τό διάστημα τής άγγλικής κα
τοχής ήτις διήρκεσεν όλιγώτερον τού έτους, τό Εμπόριον- 
τής ’Αβάνας άνεπτύχθη τεραστίως, διότι άντί δέκα ή δώ
δεκα Εμπορικών πλοίων, άτινα έπεσκέπτοντο αύτήν πρότε— 
ρον κατ’ έτος, πλοίονα τών χιλίων πλοίων κατέπλευσαν είς 
αύτόν είς όλιγόμηνον διάστημα· τούτο δέ ώφείλετο είς τό· 
Ελεύθερον Εμπορικόν σύστημα τών Άγγλων. Έν έτει 1818 
Α Κούβα άνέωξε τούς έαυτής λιμένας είς τδ έμπόριον καί τήν 
ναυτιλίαν όλου τού κόσμου καί Α εύημέρία τοΰ τόπου έφθα- 
όεν είς τόν κολοφώνα αύτής. Κατά τό 1848 καί κατόπιν 
έγένοντο σκέψεις έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείάις, δπως άγο- 
ράσωόι τήν νήσον άπδ τής 'Ισπανίας, άλλ’ αύτη δέν έδειξε 
ούδεμίαν Ελπίδα ίκανοποιησεως τής Επιθυμίας ταύτης τών 
γειτόνων τής μεγαλονήσου, ήτις άποτελεϊ τήν μόνην άπο«· 
λειπομένην κτήόιν αύτής είς τά μέρη ταΰτα.

Ή έν ‘Ισπανία. Επανάσταόις τού 1868 έγεινέν άφορμή Επα«- 
ναΟτάσεως καί Εν Κούβμ, ήτις μετά πολλοΰ κόπου κατωρ- 
θώθη νά καταστολή κατά τό 1878, άφοΰ έπαθεν Λ νήσος ση
μαντικός ζημίας καί ύπέκυψεν είς μέγα χρέος. Κατά τδ 1879ί 
έγένετο νόμος έν Ίσπανίμ περί βαθμιαίας καταλύβεως τής: 
δουλείας έν Κούβρ, κατά δέ τό 1 »86 έψηφίσθη καί άλλος νό
μος καταλύων παντελώς τήν δουλείαν.

Αί παροΰσαι ταραχαί έν Κούβρ. δέν είναι νέαι· κατά τί»· 
1895 Εστάλη ό στρατάρχης Κάμπος δπως καταστείλμ αύτάς, 
κατά τό 1896 ό στρατηγός Ούέυλερ καί κατά τδ 1897 ό· 
στρατηγός Βλάγκο. Τό σύνολον τοΰ κατά τήν παρούσαν ώ
ραν "Ισπανικού στρατοΰ έν Κούβρ. είναι περισσότερον τών 
διακοσίων χιλιάδων' άλλά καί αί "Ηνωμένοι Πολιτεϊαι du— 
νεκέντρωάαν μέγαν στρατόν Εν> Φλωρίδι. “Ηδη Ιδωμεν τό- 
άποβησόμενον. -274 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΟΡΑΝ

"Οσον τό δυνατόν ταχύτερον ! Είς τοΰτο συγκεντροΰται 
την «ήμερον ή ένασχόληβις πάντων, ένασχόλησις, ίν οί σο
φοί μας καταγίνονται παντοιοτρόπως νά πραγματοποιήσω^··

Εσχάτως δύο μηχανικοί ’Αμερικανοί οί κ. κ. Κάολός 
Χενρά Δαβίς καί Φ. Στουάρτ Βιλλιαμσων προέτεινον σχέ- 
•διον κατασκευής Ηλεκτρικού σιδηροδρόμου μεταξύ ΝέαςΎόρ- 
κηΐ καί Φιλαδέλφειας, δστις θά ήδύναντο νά διατρέξγ τά 
•85 μίλια, ήτοι τά 136 χιλιόμετρα 250 μέτρα, τά διαχω- 
ρίζοντα τάς δύο ταύτας πόλεις, είς 36 άκριδώς λεπτά τής 
-ώρας.

• ’Επειδή δε είς τά Wo άκρα τής γραμμής πρέπει κατά 
την έλάττωσιν τής ταχύτητος νά καταναλωθώσι 12 λεπτά, 
ίπεται, δτι τό μεγαλήτερον μέρες τής γραμμής, ήτοι τά 
68 μίλια θά έκτελεσθώσι διά ταχύτητος 273 χιλμ. 600 
μετρ. τήν ώραν, ήτοι 4,560 μέτρα τό λεπτόν,76 δέ μέτρα 
-τό δευτερόλεπτον.

Έπί τ^ άναγγελία τής ρηθείσης ταχύτητος, νομίζω, δτι 
-πβς τις άπορε! και έξίσταται.έκτός βεβαίως τών προτεινόν- 
των την νέαν ταύτην έφεύρεσιν, οϊτινες άναλαμβάνουσι πά · 
-ταν ευθύνην καί άποκλείουσι πάντα κίνδυνον. Επειδή δέ οί 
τροχοί τών αμαξών θα έχωσι διάμετρον 2μ· 15, δέν θά έκτε· 

"λώσι πλέον τών 680 στροφών κατά λεπτόν.
Όλη ή θεωρία, ή άναπτυσομένη ύπδ τών καλών τούτων 

•άμερικανών μηχανικών είναι λίαν όρθη, άλλά καλόν πρδς 
τούτοις είναι καί οί έπιθυμοΰντες νά ταξειδεύσωσι με την 

4>αυμασίαν ταύτην άμαξοστοιχίαν, ν’ άποχαιρετήσωσι τά 
προσφιλή αύτών δντα και νά γράψωσιν η δυνατόν την δια
θήκη* αύτών.

Περιεργότερον δέ είναι δτι οί κ. κ. Δαβίς καί Βιλλιαμσων 
προτείνουσι ν* άποστέλλωτιν έξ έκαστου άκρου τίίς γρ«μ· 
μής άμαξοστοιχίας είς άπόστασιν ενός και ήμίσεως λεπτού 
τΐίς ώρας. Κατά τόν τρόπον τοΰτον,λέγουσι, μέ τί)ν συνήθη 
χαρακτηρίζουσαν αύτούς ψυχραιμίαν, δλαι at άμαξοστοιχίαι 

•θ’ άπέχωσιν άπ’ άλλήλων 6,800 μέτρα. Διά νά σταματή- 
«ωσι δέ αί άμαξοστόιχίαι, ίχουσιν άνάγκην 3,250 μέτρα, 
•ήτοι όλιγώτερον τοΰ ήμίσεως.»

Ούδέν άλλο ήδη εύχόμεθα ή νά παρακαλέσωμεν τδν Πα- 
νάγαθον θεόν, νά εύλογήσιρ τδ έργον τών κ. κ. Δαδίς καί 
βιλλιαμσων ! !

Διά τής ταχύτητος τών 274 χιλιομέτρων καθ’ώραν, ε?ναι 
■βέβαιον, δτι έσεται όλοτελώς άδύνατον νά γίνρ ύπδ τοΰ 
.μηχανοδηγού διάκρισις σχήματος ή χρώματος τών άντι- 
κειμένων. Μεταξύ δέ τών άνϊικειμένων συγκαταλέγον
ται καί τά προειδοποιητικά σιδηροδρομικά σημεία. ,Έάν 
"λοιπόν δ μηχανοδηγός ώς έκ τής μεγάλης ταχύτητος δέν 
άντιλαδάνεται, τότε δέν υπάρχει έν τ^ έφευρέσει τί[ς κα
ταπληκτικής ταύτης ταχύτη τος καί κίνδυνός τις ;

«Ούδ* ό έλάχιστος κίνδυνος άπαντώσιν οί άτρόμητοι έφευ· 
ρέται* τά σιδηροδρομικά σημεία θά ένεργώσιν αυτομάτως, 
ή γραμμή θά ήναι διφρημένη είς τμήματα, έκαστον δέ έξ 
αύτών θά περιέχγ είς δύο ή τρεις θέσεις μηχανήματα, ά
τινα διά τής έλαχίστης έπαφής θά διακόπτωσι τδ εις τούς 
τροχούς μεταδιδόμενον ηλεκτρικόν ρεύμα καί συνεπώς θά 
-προκαλήται ή στάθμευσις τής άμαξοστοιχίας. Τό ήλεκτρι- 
κδν ρεύμα θά μεταδίδηται είς τούς τροχούς διά σιδηράς έν 
τφ μέσφ τών δύο ράβδων εύρισκομένης ράβδου» /Ωστε δια
κοπτόμενου τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος, ή άμαξοστοιχία θά 
έκτελή 3,350 μέτρα αυτομάτως καί άκολούθως θά στα
ματά. Τέλος οί σπουδαίοι ούτοι έφευρέται υπόσχονται, δτι 
έχουσι δλα τ’ άπαιτούμενα μέτρα, δπως καί ό έλάχιστος 
κίνδυνος έχλείψγ). ;

Άλλά και μέ δλας τάς προτεινομένας προφυλάξεις, πι- 
στεύομεν, δτι πολλοί θά δειλιάσωσι νά λάβωσι την άμα
ξοστοιχίαν τών 274 χλμ. καθ’ ώραν, και κατά τή» ήμέραν 
έτι τής έγκαινιάσεως αυτής.

X. *Αν«μογιάννης

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΩΚΕΑΝΕΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Ύπδ τδν τίτλον τοΰτον, 6 κ. De Parville περιγράψετ- 

τάς γενομένας έν τή μετεωρολογία προόδους, ώς πρός 
τούς άνέμους, τούς.έπικρατοΰντας άνωθϊ τον άπεράν- 
τον ώκεανοϋ,τον χωρίζοντος Αμάς άπό τής Αμερικής. 
Παρατηρεί δέ, δτι Α πρόοδος αύτη έτέθη. έν πραγμα
τοποιήσει, άψ’ Ας έποχης αί ’Ατλαντικά! νήσοι Άζοραϊ 
συνεδέθησαν μέ τΑν Απειρον, ήτοι πρό τεσσάρων έτών.

Άπεψασίσθη παρά τής I Ιορτογσλλικής κυοερνήσεως 
Α ιδρνσις δΰο μετεωρολογικών σταθμών εις τάς νή
σους Azores, έλήφθησαν δέ τ’ αύτά μέτρα καί διά τάς 
νήσους Bermudes. "Η σκέψις αΰτη είναι λίαν όρθή,μέ
νει δμως τό βόρειον μέρος τοΰ ’Ατλαντικού· Α άπόστα- 
σις οέ μεταξύ τών νήσων καί τής Εύρώπης εί
ναι λίαν μεγάλη. Κατά τό διάστημά τοΰτο δέν ύπάρ- 
χει ούδεμία νήσος, δύνανται έν τούτοις νά σχηματί- 
σωσι τοιαύτας τεχνικός. Άπό είκοσιν έτών καί πλέον 
δεικνύουσι τόν τρόπον, δστις συνίσταται είς τήν άπο- 
στολήν είς διάφορα σημεία θωρηκτών τινων, άτινα θά 
ώσιν έν άσψαλεία ώς καί είς τάς άκτάς καί συνδέον- 
τες αύτά διά τών ύπαρχόντων τηλεγραφικών καλω
δίων, θά πληροφορούμεθα καλώς περί δλων τών άε- 
ρίων κινήσεων τοΰ μέρους τούτου, τον ώκεανοΰ αϊτι- 
νες μας ένδιαφέρουσι τόσον πολύ. Τό τοιοΰτον πολύ 
ώσαύτως ένδιαφέρει καί τήν Αμερικήν.

Θά είναι άρκετά, πιστεύεται, δέκα θωρηκτά διά τΑν 
μεγάλην ώκεάνειον γραμμήν, δπως ύποχρεώνωοι τά 
πρός τΑν Αμερικήν διενθυνόμενα άτμόπλοια νά διέρ- 
χωνται έξ αριστερών τών τεχνικών τούτων νήσων, τά 
δέ έξ Αμερικής διά τΑν Εύρώπην, έκ δεξιών.

ΑΤΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΣΙΣ ΤΔΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ»
Μέχρι τής σήμερον 3ιά πάντών τών έφευρεθέντων καταλ

λήλων μέτρων δέν ή^ννήθησαν όλοτελώς νά έξαλείψωσι τά 
σιδηροδρομικά δυστυχήμπτα, άτινα συνεχώς έπιφέρουσι κα- 
ταστροφάς άνεπανορθώτους και πρό πάντων κατά τήν σύγ- 
κρουσιν δύο αμαξοστοιχιών.

Πρός πρόληψιν τών δυστυχημάτων τούτων άνεκάλυψαν 
τό σύστημα τό λεγόμενον block-system καί άλλα διάφορα 
σημεία μλλλον ή ήττον προφυλακτικά, έν τούτοις ούδέποτε 
διήλθεν έτος, χωρίς ν’ άκούσωμεν καί τινα σιδηροδρομικήν 
καταστροφήν.

Ολα τά προφυλακτικά έφευρεθέντα μέτρα, δέν είναι 
άλλο τι παρά σημεία, προειδοποιοΟντα άπλώς τόν κίνδυνον, 
μή θεραπεύοντα δμως αύτόν.‘Οποιανδήποτε δέ τελειοποίη
ση» καί άν έπιφέρωσι, σημεϊον τι είναι πάντοτε απλή προει
δοποίησες, έχουσα άνάγκην τής άνθρωπίνης έπεμβάσεως. 
Πρέπει ούχί μόνον ό μηχανοδηγός ή ό κλειδοΟχος ν’ άντι- 
ληφθή καί έννοήσφ αύτό, άλλά και νά γνωρίζφ καί νά ίναι 
είς θέσιν νά τό έκτελέσφ- Άλλ’ ό κλειδοδχος, ή μηχανοδη
γός δυνατόν ν’ άποκοιμηθΐ), νά μεθύσγι, νά τρελλαθ^, είναι 
άνθρωπος καί ύπόκειται συνεπώς είς δλα τά άνθρώπινα 
λάθη, καίά δέ τή* περίστασιν ταύτην, τό προειδοποιητικόν 
σημείον δέν ίχει ούδεμίαν σημασίαν.

Μελετώντες όμως τάς περιστάσεις τών τοιούτων δυστυ
χημάτων, παρατηροδμεν, δτι 9 προέρχονται έκ σφαλμάτων, 
έν δέ έξ άλλης αιτίας.

‘Ο καλείτερος τρόπος άσφαλείας δέν συνίσταται είς τδ 
νά προειδόποιήται διά καταλλήλων σημείων, άλλ’ άπλώς 
νά δύναται αύτομάτως νά σταματά τήν άμαξοστοιχίαν.

Πολλαί δοκιμαί πρό μηνών πρός έφιύρεσιν τοΟ συστήμα
τος τούτου έγένοντο καί εσχάτως ύπό τοΰ μηχανικοΰ κ. 
Λαφφάς έφευρέθη τοιούτου είδους τροχοπέδη, κατεσκευάσθη
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δέ ύπό τοΰ κ. Μεγγό έν Γαλλίφ. Κατά τό σύστημα τοΰ 
•Λαφφάςή αμαξοστοιχία προφυλάττεται μόνη της, κλείουσα 
όπισθεν αύτής δλα τά προφυλαχτικά σημεία,άτινα καθ’ οδόν 
Απαντά. Σταματά δέ αυτομάτως, μόλις συναντήσιρ σημεϊον 
τι, δεικνυον στάσιν. Τά στάσιν δεικνυοντα σημεία δέν δύ
νανται κάθ’ δλον τό διάστημα τοΰ κινδύνου νά έξαλειφθώ- 
σιν, είτε έκ λάθους, είτε έξ Απερισκεψίας, είτε εκ'κακο
βουλίας.

Ιδού λοιπόν, οτι ό Λαφφάς διά τής έφευρέσεως τοΰ συ
στήματος τούτου έθριάμβευσε κατά τών δυσκολιών και 
ίσως έθεσε τέρμα διά παντός είς τά σιδηροδρομικά δυστυ
χήματα ! Άς εύγνωμονώμεν αύτόν I !

Τό σύστημα Λαφφάς προλαμβάνει άπειρα δυστυχήματα, 
άτινα συνήθως συμβαίνουσιν είς τάς ισόπεδους διαβάσεις, 
προλαμβάνει δέ καί τάς έξ‘έκτροχιάσεως Απείρους κατα
στροφές. Αυτόματος δέ έκτελεΐται η στάσις είς έκάστην 
άμαξαν, ιδιαιτέρως ώστε και ή θραΰσις και φθορά τοΰ κινη
τού ύλικοΰ καθίσταται Αδύνατος.

Ή εύεργετικωτάτη άραγε χρίσις τοΰ συστήματος Λαφ
φάς θά είσαχθή ταχέως είς δλας τάς σιδηροδρομικές εται
ρίας ; Φεΰ ! Πώς νά λη’μονησωμεν, δτι η τροχοπέδη τοΰ 
'Westinghouse ής πδς έπαινος είναι περιττός,έδέησε νά πα- 
ρέλθωσι 14 έτη,δπως είσαχθ^ είς δλας τάς σιδηροδρομικάς 
γραμμάς; X. Ά.

----------------------------- SC

ΚΓΑΜΟΣ Ο ΑΡΑΒΙΚΟΣ. ΚΑΦΕΣ

Τό πρώτον έν Ένετίφ τζ> 1615 οί Ευρωπαίοι έπιον κα- 
φέν, έπειτα έν Μασσαλία τω 1654 καί καθεξής. Καίτοι δέ 
ίατροι έκτοτε διεθρύλλησαν ώς σχολαΐον δηλητηρίου τό πόμα

ΚΑΦΕΑ ΘΑΜΝΟΣ

τοΰτο, μολαταύτα οι διάφοροι λαοί δέν έπαυσαν νά ποιώσι 
χρίσιν αύτοΰ· τουναντίον δέ ί διάδοσίς του βαίνει όσημέ- 
ραι αΰξουσά. Μόνη δέ ή Γαλλία έξοδεύει πλέον τών 50,000 
χιλιογράμμων.

Ή καφέα θάμνος έχει άνθος ώς τό τοΰ ίασουμίου κα^ 
καρπόν περιέχοντα τούς κυάμους, τούς λεγομένους χαρ/ζ·, 
κατάγεται δέ έκ τΐ!ς Ανω Αίγυπτου. Το πάλαι οί κάτοικομ 
έτρωγον αύτόν, έν ώρφ ιδίως ταξειδίου ί πολέμου, κατα- 
σκευάζοντες βωλάρια έκ λίπους καί κόκκων καφέ πεπρυγ-· 
μενών και κεκονιαποιημένων, διότι έδόξαζον, οτι ί τροφ^ 
αυτή διετηρει έπί τινα χρόνον τάς δυνάμεις αύτών, οσάκις, 
ήδυνάτουν νά λάβουν προσφορωτέραν καί μάλλον ρωστικην.

Άπό της άνω Αίγυπτου η καφέα θάμνος ένεκλιματίσθφ 
έν τ$ Άραβίφ καί ηύδοκίμησεν ίδίως είς τά περίχωρα τ$ίς 
Μόκας. Ήδηδέ ό καφές καλλιεργείται έν τί) Άφρικί), ’Α
σία και ’Αμερική καί μόλις έπαρκεϊ είς την αύξουσαν όση- 
μέραι κατανάλωσιν Απανταχού τϋς ύφηλίου.

Ή ’Αμερική μόνη Αποστέλλει καταπληκτικήν ποσότητα 
είς Εύρώπην, τά δέ κυριώτερα αύτής κέντρα παραγωγής, 
είσίν Μαρτινίκη, ή Γουαδελούπη, ί Ίαμαϊκη, ό Άγιος- 
Δομίνικος, ή Καϋάνηκαί ίδίως ή Βρασιλία.

Περίεργος είναι ό έγκλιματιομό'ς τοΰ πολυτίμου τούτου- 
φυτοΰ έν τή Αμερική. Γάλλος τις πλοίαρχος, ό Desclieux, 
μετέφερε τρία στελέχη είς Μαρτινίκην, άτινα προηρχοντο έκ 
τοΰ βοτανικού κήπου τών Παρισίων. Είχε δέ διαταγήν νά 
τά έπιμεληθή καθ’ οδόν και νά μεταφυτεύση αύτά είς κα
τάλληλον μέρος τής γμλλικής ταύτης Αποικίας, πρός δοκι
μήν τοΰ έγκλιματισμοΰ των. Άλλ’ ό διάπλους οΰτος διηρ- 
κεσε παρά τό δέον, τό ύδωρ έλειψεν έν τφ σκάψει καί ώ 
πλοίαρχος ήναγκάσθη πρός σωτηρίαν τών φυτών, νά χορή
γηση έκ τής Ιδίας έαυτοΰ μερίδος. Πλήν τά δύο έμαράνθη— 
σαν και κατόρθωσε μόνον τό έναπομεϊναν ίν στέλεχος νά 
μεταφυτεύση είς Μαρτινίκην, δπερ ευτυχώς ευδοκίμησαν, 
έγένετο ό γενάρχης όλων τών σημερινών Αμερικανικών κα
φέων θάμνων.

Ό καφφές ύπό έποψιν διατροφής και ύγιείας είναι ποτόν 
σύνηθες παρ’ δπασι τοΐς πεπολιτισμένοις λαοΐς τίς γής. Εί
ναι ποτόν εύχάριστον καί έρεθιστικόν, Αλλ’ έπικίνδυνον, ώς: 
διεγεΐρον τό νευρικόν σύστημα και διεγερτικώτιρον έτι τοΰ 
τείου. *0 καφφές καί τό τέϊον ένέχουσι διεγερτικάς ιδιότη
τας, όφειλομένας είς μίαν και την αύτήν ούσίαν. διαλυομέ— 
νην έν τω θερμφ δδατι καί αΐτινες δέν διαφέρουσιν κατά' 
βάθος Αλλήλων ί έκ τοΰ Αρώματος καί τίς γεύσεως.

Κύπελλον ίσχυροΰ καφφέ δέν παρέχει θρεπτικάς ιδιότη
τας πλείονας τινών ψωμών. Άναμιγνύμενος δμως μετά γά— 
λακτος, διαφέρει τό πράγμα, καθίσταται θρεπτικός.

Έν τούτοις άπεδείχθη, δτι ό καφφές βαστάζει τάς δυνά
μεις, παρέχει πρόσκαιρους άναλάμψεις είς Ταύτας, Αλλά 
δέν τρέφει καί κατά συνέπειαν δέν δύναται νά προσδώση 
τω σώματι τάς έπανορθωτικάς έλλείψεις, αΐτινες έκφεύ»· 
γουσι, διαρκουσης τής έργασίας.

Απλώς ό καφφές λαμβανόμενος, φαίνεται ήμϊν ποτόν 
δλ’ως Αθφον και άκίνδυνον, πλην βαθμηδόν συνειθίζεται καί 
καθίσταται Απαραίτητον, έπιφέρον όλεθρίας Αφανείς πλη— 
γάς, ώς πολλαί άλλαι ήμών έξεις, αϊτινες προξενοΰσιν ήμϊν* 
έν τέλει Ανεπανόρθωτα κακά.

Φ-Π.

ΑΠ’ ΑΘΗΝΰΝ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ
ΜΙΑ ΦΟΒΕΡΑ ΤΡΙΚΥΜΙΑ

(Συνέχεια καί τέλος).

Καί ούτως έξημερώθημεν πάλιν, χωρίς νά κοιμηθώμεν, ά- 
γρύπνως παρακολουθούντες τήν τρικυμίαν και τήν πορείαν του· 
πλοίου καί σχεδόν έσφηνωμένοι έντοΐς κοιτωνίσκοις μας συγ- 
κρατούμενοι επί των πλευρών αΰτών καί έν κατανυκτική σιω^ 
πή άπέλπιδες άναμένοντες μάλλον τόν θάνατον ή τήν σωτη
ρίαν και άφιξιν πλέον ήμών είς λιμένα ’ Οϊα τυραννία,καί ίν 
ταύτη καθ’ έκαστον φοβερόν άνατιναγμόν ή αίφνίδιον κατα
ποντισμόν ήμών έν τοΐς ύδασι έπεκαλούμεθα, τεθλιμμένοι καί- 

μετενοημένοι, τούς Αγίους, υποσχόμενοι αύτοΐς κηρία καί 
μεγάλας θυσίας, έν περιπτώσει σωτηρίας.

Ήτο έκτη ώρα τής πρωίας καί τα έμβολα τής Ατμομηχα
νής μας βαρυγδούπως ήκούοντο κροτοΰντα τάς παρειάς αύτών, 
δτε ό καμαρωτός μας άνήλθεν έπί τοΰ καταστρώματος νά μάθφ 
ποΰ εύρισκόμεθα τέλος. - ’

—-Αί, βαδίζουν πλέον πρός τήν’Αλεξάνδρειαν, μάς λέγει.
— Καί ποΰ εϊμεθα έως τώρα ; τόν έρωτφ.
— Μή ρωτάτε, ό καιρός μάς είχε φέρει την νύκτα πρός τήν 

Δαμιάτην, έπιλέγει.
Τέλος μετά νέον άγώνα τρικυμιώδη άκαταπαύστώς καί Α

γωνιώδη, άλλ’ ούχί καί τόσον φοβερόν καί έπικίνδυνον, ίσον 
τής προτεραίας, έπλησιάσαμεν τδν φάρον περί τήν μεσημ
βρίαν καί μετ’ ολίγον είσήλθομεν είς τόν έκτεταμένον κόλπον 
καί είτά είς τόν λιμένα τής Άλεξανδρείας. Άνεπνεύσαμεν, 
τότε, έκινήθημεν τέλος καί κατήλθομεν άπό τάς κοκέττας μας, 
παρατηροΰντες ό εΐς τόν άλλον μετά περιεργείας.

-—Τί κακόν ήτο τοΰτο ; διηρωτώμεν μετ’απορίας άλλήλους.
■— Δέν σάς τδλεγα ’γώ, μοί λέγει τότε ό μικρός καμαρωτός 

μας, γελών, εύχαριστημένος, οτι δέν έχομεν φόβον ; το πλοΐον 
δσον καί άν κυλά, δέν γυρίζει. Νά τά γράψετε κ’ αύτά είς 
την «Φύσιν».’

.— Έχεις δίκαιον, άλλά δέν μοί λέγεις σύ, δστις δέν φο
βείσαι, μήπως έχεις τό τίμιον ξύλο ;

— Έγώ, πώς; ιδού τό έχω φυλακτό.
— Εύγε, μπράβο, καί άπό ποϋ είσαι, σύ;
— Πώς ; δέν μ’ ένθυμ.εΐσαι είς ’Αθήνας, είς τό ζυθοπωλεΐον 

τοΰ Γουλιέλμου, είς τόν περίβολον τής Βουλής, δπου ήρχεσο 
κάποτε καί μετά φίλων και μοΰ έλεγες νά σάς δίδω καλήν 
μπίρα;

Τόν παρετήρησα μετά προσοχής.
— Δέν είμαι, μοι λέγει, ό θεόδ. Βαγγής ;
— Ά, ναί, κάπως σ’ ένθυμήθην, τφ λέγω, άλλα πώς, άπό 

ζυθοπώλης έγεινες καμαρωτός ;
— Μή τά ^ωτάς, κύριε Ποίντεζη, ή ανάγκη πολλάκις κά- 

μνει πολλά. Έμουν ύπάλληλος έκεΐ τρία χρόνια καί υστέρα 
μοΰ έπρότεινεν ό κ. Γουλιέλμος νά πάρω επάνω μου τό μα
γαζί. Έδέχθην, ύπέγραψα συναλλάγματα καί άμα ήλθεν ό 
πόλεμος δένέπήγαινα καλά κ’ έφυγα, διότιτήν είχον άσχημα.

— Καί πώς έγινες θαλασσινός άπό χερσαίος, έγνώριζες τήν 
ναυ,τικήν ;

— Βέβαια, ήμουν καί άλλοτε καμαρώτος, άλλά σάς παρα
καλώ μήν τά γράψετε αύτά, διότι άν μάθη ό Γουλιέλμος πώς 
είμαι έδώ, θά μέ καταδιώξη.

— Καί πόσον είναι τό χρέος σου ;
— Δύο συναλλάγματα, 380 δραχμαί.
— Καί δι’ αύτό φοβείσαι; Έγώ θά τά γράψω καί άς έλθη 

νά σέ κυνηγήση είς τήν θάλασσαν. Οί ναυτικοί δέν καταδιώ
κονται, παρά μόνον άπό τά στοιχεία τής κακοκαιρίας.

Πριν έξέλθωμεν είς τήν Αλεξάνδρειαν, ήθέλησα νά ϊδω τόν 
πλοίαρχόν μας. Έκάθητο ήσυχος καί ψύχραιμος, καπνίζων' 
κάπως σκεπτικός καί παρατηρών μηχανικώς τήν άποβίβασιν 
τών επιβατών Έφαίνετο κατευνασμένος, ώς ή θάλασσα καί ή 
Ατμόσφαιρα έκ μακράς πάλης. Ήτον ό κ. Ίω. Ήλιάδης. Κα- 
σιώτης, παλαιός ναυτικός, άπλοΰς μέν καί κοινός τήν φυσιο
γνωμίαν καί εξηκοντούτης τήν ήλικίαν, άλλ’αληθής ήρως *αί 
πραγματικός παλαιστής. Είχε καταγάγει λαμπρόν νίκην καί 
δικαίως ώφειλε νά δεχθή τα συγχαρητήριά μας.

— Σάς συγχαίρω, τφ λέγω, πλησιάζων αύτόν, έπαλ.αίσατε 
μετά πολλής έπιμονής καί μάς έσώσατε έκ προφανούς κιν
δύνου.

Μέ παρετήρησεν όλίγον καί μοί λέγει;
— Πολύ κακόν καιρόν είχαμεν. Τριάκοντα δκτώ έτη έχω 

είς τήν θάλασσαν .καί πρώτην φοράν εΐδον αύτό τό κακό.
— Μά τί καιρός ήτο ; πώς ονομάζεται;
— Άούστρο-γάρμπης, άλλά εύ^ήκαμεν ύστερα καί τόν 

άουστροσιρόκον καί παλεύανε μαζη, ήμεϊς βρεθήκαμε στο 
μέσο, μάς ήλθαν καί τά μπουρίνια τό ένα επάνω στό άλλο 
καί μάς έκαναν αύτό τό κακό.

— Πολύ φοβερόν ητο !
— Εύτύχημα ήτον, οπού μάς έτυχεν αύτό τό κακό είς τό 

πέλαγος καί ηΰραμε τράτο που σκοΰν τά κύματα, άλλως καί 
είχαμε ξέραις κοντά, είμαστε χαμένοι.

— Έπί τρεις ήμέρας, τφ λέγω, καί δύο νύκτας ημείς οΰτε 
Ακοιμήθημεν οΰτε έφάγαμεΥ.

— Ούτε έγώ, μοί άπαντά, ποΰ δρεξις για τέτοια πράγματα; 
Καί άποχαιρετήσας τόν γενναΐον καί άκάματον τούτον ήρωα 
της θαλάσσης, άπεβιβάσθην εις τήν ξη^άν, καί λαβών άμα 
ξαν διηυθύνθην άμέσως είς τό ξενοδοχεΐον τής 'Αλεξάνδρειάς, 
δπως διευθετηθώ, καί ήσυχάσω έπ’ άρκετόν, διότι τή άληθείφ 
ήμην έλεεινός, ώς νά ήρχόμην πεζή έξ ’Αμερικής, καταδιω- 
κομενος διαρκώς ύπό βροχής καί κεραυνών* άλλως τε εύρι- 
σκομην άπδ οκτώ δλων ημέρων εις τήν θάλασσαν. Εϊχομεν 
αναχωρήσει Κυριακήν έκ Πειραιώς καί άφίχθημεν Δευτέραν 
εις Αλεξάνδρειαν. '

Τό ξενοδοχεΐον τής «’Αλεξανδρείας» είναι τό καλλίτερου καί 
ώραιότερον τής πόλεως, κειται έπί τής πλατείας Μεχμέτ-Άλή 
καί έν τή μεγάλη οίκίφ (δκέλλα) Μομφεράτου. 'Οσάκις έρχο
μαι ένταΰθα, έδώ καταφεύγω, διότι εύρίσκω απόλυτον ήσυ- 
ίΐαν, άκραν καθαριότητα καί μεγάλην περιποίησιν. *0 διευ- 

υντής αύτοΰ κ. Παΰλος Χανδρινος είναι λαμπρός καί εξαίρε
τος άνθρωπος. Πρόθυμος καί περιποιητικότατος είς τό άκρον. 
Ό δέ μεγαλείτερος αύτοΰ δωδεκαετής υιός, δστις φαίνεται θά 
τφ όαοιάση καθ’ δλα, αντικαθιστά ήδη τόν πατέρα του είς 
πολλές περιστάσεις..

Μόλις εισήλθον, συνήντησα τόν κ. Χανδρινόν είς τήν είσο
δον τοΰ ξενοδοχείου.

— ΑΧ, καλώς ώρισες, μοί λέγει, τείνων μοι τήν χεΐρα, 
άλλά τί έχεις; πώς είσαι έτσι, είσαι άρρωστος ; .
■ —Φοβερά, μισοπνίγμένος, τφ άπαντφ,μειδιών, οκτώ ήμέ- 
ρας είς τήν θάλασσαν, τί περιμένεις νά είμαι;

— Ποιός σου είπε νά ελθης μέ τό έλληνικόμοί λέγει.
Και κινών τήν κεφαλήν :
— Άφησέ με, τφ απαντώ, τά λέγομεν άλλοτε, έχω Ανάγ

κην φαγητού καί ύπνου ήδη.
Καί αλλάξας έντελώς ενδύματα, μετέβην αυθωρεί είς τό 

έστιατόριον, όπου έφαγον καί είτα έπέστρεψα άμέσως είς τό 
ξενοδοχεΐον καί έκοιμηθην μέχρι τής έπιουσης.

Τήν έπαύ.ριον μόλις άφυπνίσθην καί είδον, δτι δέν έταλαν- 
τευόμην πλέον δεξιά καί αριστερά ήγέρθην, ένεδύθην καί άμέ
σως έξήλθον είς τήν ώραίαν μοι πόλιν, ήν ηΰτύχησα καί πά
λιν, άλλά μετά τοσοΰτον άγώνα νά έπανίδω, καί μετέβην εΐς 
τινας φίλους, γνωρίμους και συνδρομητάς μου, δπως διασκε
δάσω κάπως τήν φοβερόν έντύπωσιν τοΰ ταξειδίου μου.

Μεταξύ τών διαφόρων έπισκέψεών μου κατά τήν ήμέραν 
ταύτην, μετέβην νά ίδω καί τόν κ. Πράσινον, πράκτορα τής 
ρωσσικής άτμοπλοϊκής έταιρείας καί δευτεροετή συνδρομητήν, 
δν όμως προσωπικός δέν έγνώριζον.

Τά γραφεία κεΐνται είς τό άνω διαμέρισμα μεγάλης οικίας 
κειμένης νοτιοδυτικός τής πλατείας καί εισερχόμενος έξέλα- 
βον τό πραητορεΐον, ώς πολυτελή τραπεζικόν κατάστημα ή 
δημόσιον γραφεΐον. Γραφεία εις δλα τά δωμάτια καί Απόλυ
τος ησυχία καί τάξις έπεκράτει παντού. Σεβαστός δέ τις φύ· 
λαξ πλησιάσας με, μ’ έρωτα ποϊον ζητώ.

— Τόν κ. Πράσινον, τφ λέγω. ·.
— Έχει έργασίαν, είναι άπησχολημένος, μοί άπαντά, τί 

θέλετε ;
Ένόησα δτι είναι δύσκολον νά ΐοη τις αύτόν καί τφ έδωκα 

τό έπ,σκεπτήριόν μου.
Μετά έν λεπτόν τής ώρας έπανέρχεται καί μοί λέγει, οτι 

δύναμαι-νά είσέλθω.
Είς τό βάθος μεγάλης καί ωραίας αιθούσης κάθηται γρά- 

φων άνήρ κλίνων πρός τήν σεβαστήν ηλικίαν, δλως εμφροντις 
καί διοπτροφορών. Φαίνεται δέ έπιβλητικός, πεπειραμένος, κο
σμοπολίτης καί πολυμαθής.

Προχωρώ μετά θάρρους καί βήματος σταθερού καί ίσταμαι 
πρό αύτοΰ. '

— Ό κ. Πράσινος ; τφ λέγω.
— Ναί, μοί άπαντά, είσθε ό κ. Πρίντεζης. Μά αύτή ή «Φύ

σις» μοί λέγει άμέσως, ώσεί νά τήν είχε άνά χεΐρας καί 
άνεγίνωσκε ακόμη, μέ έζάλισε μέ τάς περιοδείας της καί τάς 
έντυπώσεις τής. Τί μέ ενδιαφέρει έμενα ποΰ πήγες καί τί 
έκαμες. Έγώ θέλω ν’ άνάγινώσκω σοβαρά καί έπιστημονικά 
φυσιολογικά πράγματα, ώς ένίοτε γράφεις. Παΰσε τάς περιο
δείας σου, άλλως τε θά παύσω νά λαμβάνω τήν «Φύσιν».

— Νά παύσω, κύριε Πράσινε ; τί λέγεις; ξεύρεις βτι έκιν- 
δυνεύσαμεν τρεις φοράς νά πνιγώμεν καί δτι οκτώ ήμέρας 
έκάμαμεν άπό τόν Πειραιά έως έδώ ; Είξεύρεις, οτι έπεράσα- 
μεν φοβεράν, τρομερόν καί πρωτοφανή τρικυμίαν ; Νά μή πε- 
ριγράψω λοιπόν τά έπεισόδια τοΰ μοναδικού ίσως είς τά χρο-
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νικά των ταξειδίων, διάπλου μας τούτου ; τφ λέγω μετ’ έμ- 
φάβεως.

Ό κ. Πράσινος άφήρεσε τότε τάς διόπτρας του έκ της ρι- 
νός καί παρατηρώ# με έγέλα μετά πολλής άφελείας.

— Τί γελάτε ; τόν ερωτώ μετ’ άπορίας.'
— Τί γελώ ; έταξειδεύσατε μέ τό ελληνικόν; μοί λέγει.
«Τί διάβολον; ειπον κατ’ έμαυτόν, πολλοί μοί κάμνουν τήν 

έρώτησιν ταύτην».
— Ναί, μ.έ τό έλληνικόν, τό «Βυζάντιον» καί είχομεν {κα- 

νώτατον πλοίαρχον, τδν κ. ’Ηλιάδην καί υποπλοίαρχον τδν 
κ. Δράκον.

— Ά, ναί, είναι εξαίσιοι άνθρωποι, άλλά τά πλοία μικρά 
διά τοιαύτην θάλασσαν καί επομένως ύποφέρατε καί έξηκο- 
λούθεινά γελά άπό καρδίας.

Έγώ. τόν παρετήρουν μετά περιεργείας.
—- Λοιπόν ύποφέρατε πολύ ; ήτο τρικυμία μοί λέγει πάλιν 

καί συνάμα μέ παρεκάλεσε νά τφ διηγηβώ τάς λεπτομέρειας 
αύτής, εις άς τόσον ήρέσκετο, ώσεί νάειχε πάθ^ παρόμοιόν τι.

— Λυπούμαι, λυπούμαι πολύ, μοί λέγει, όταν τφ διηγή- 
θην αύτάς καί πρέπει άκριβώς νά περιγράψης τήν τρικυμίαν 
αύτήν. Καί μέ ποιον ατμόπλοιου θά έπιβτρέψης; ήρώτησευ.

— Σκέπτομαι μέ τδ ρωσσικόν, αν μοί χορηγήσητε τάς ευ
κολίας τίς έκπτώσεως. τφ απαντώ.

— Ναι, νά,έπιστρέψης μέ τό ρωσσικόν, θά σοί παραχω
ρήσω πάσαν δυνατήν, ευκολίαν, άλλά.νά περιγράψης καί τήν 
έπάνοδον, διά νά ίδ^ς τήν διαφοράν.

— Μά τί ; μοί ευχεσθε νά έχωμεν πάλιν τά ίδια ; πάλιν 
τρικυμίαν ; τότε δέν επιστρέφω.

'Ο κ· Πράσινος έγέλα έξ όλης καρδίας, ένφ έγώ έσκεπτό- 
μην μετ’ αποστροφής τόν κα ρ σ ιλα μά.

Μετά ένα περίπου μήνα, οτε άπεφάσισα νά έπιστρέψω είς 
τήν Ελλάδα, ήλθον, ώς συνεφωνήθη, πρδς αυτόν καί ελαβον 
τό είσιτή ριόν μου δευτέρας θέσεως μετά τροφής.

— Αί, μοί λέγει τότε ό κ. Πράσινος, έγώ ήθελον νά έχετε 
μεγαλειτέραν έτι τρικυμίαν, διά νά ίδητε τήν διαφοράν. Τρι
κυμία ή γαλήνη είναι τό αύτδ διά τά πλοία μας διύτι θά φθά- 
σητε είς τήν ώρισμένην ώραν.

— ΤΙ λέγετε, κύριε Πράσινε, έταξείδευσα καί άλλοτε 'μέ 
ρωσσικά ατμόπλοια καί είς τήν Μεσόγειον καί είς τήν Μαύρην 
θάλασσαν καί τά γνωρίζω καλώς.

— Εϊχετε τρικυμίαν;
— Όχι, έκ συμπτώσεως ποτέ.
— Τότε εύχομαι να έχετε, διά νά ίδήτε.
— "Ωστε θέλετε νά είπήτε, δτι τά πλοία αύτά έγένοντο διά 

τάς τρικυν-ίας.
— Βέβαια, βέβαια, ίσα ίσα αυτό θέλω νά είπω.
— Μοί φαίνεται μάλλον, θέλετε νά μεταβάλλετε τήν θαλασ

σοταραχήν είς νηνεμίαν, ώς καλώς παριστάνετε τά πράγματα, 
διά νά μή πτοηθώ τήν θάλασσαν μέ τά ρωσσικά πλοία σας. 
Είσθε φοβερός, κύριε Πράσινε.

— Δεν πιστεύω νά φοβείσαι τήν θάλασσαν.
— Ά, δχι, ούτε τόν θάνατον. Μέ έσυνείθισαννά τούς αγαπώ.
— Αί, τότε περιμένω νά τά γράψητε.
— Άν θά ζήσω ευχαρίστως, είς τάς έντυπώσεις μου, αίτι- 

νες ήδη σάς αρέσουν, ώς παρατηρώ.
— Άμα ενδιαφέρουν, βεβαίως.
Καί άποχαιρετίσας τόν λαμπρότατου καί έξαίρετον τούτον 

άνδρα, ο^τινος ή συναναστροφή είναι διασκεδαστικωτάτη, έτε- 
λείωσα μικράς τινας άλλας υποθέσεις μου καί περί τήν με
σημβρίαν έπεβιβάσθην έπί τού διά Πειραιά άναχωροϋντος 
ρωσσικοΰ άτμοπλοίου.

Ήτον ή «Βασίλισσα Όλγα» έκ τών μεγαλητέρων καί καλ- 
λιτέρων άτμοπλοίων τής έταιρείας, μέγισ,τον ευρύχωρου καί 
περικαλλέστατον σχάφος.Ή οευτέρα θέσις έκειτο είς τήν πρύ- 
μναν, κατήρχετό τις διά διπλής μεγάλης καί ώραίας κλίμα- 
κος εις αίθουσαν λαμπρώς διεσκευασμένην, ένθα τέσσαρες με- 
γάλαι τράπεζαι έχρησίμευον διά τδ φαγητόν, οί δέ κοιτωνί- 
σκοι μας έκειντο εντός ώραίων εύρυχώρων δωματίων.

— Πραγματικως μέ άνεσιν καί πολλή# εΰχαρίστησιν τα- 
ξειδεύει τις διά τοιούτων άτμοπλοίων, είπον, βτε έλάμβανον 
θέσιν έν αύτφ. Ή δέ καθαριότης, υπηρεσία καί τάξις ήσαν 
καθ’ δλα άμεμπτα. Τά δέ φαγητά εννοείται, ήσαν άφθονα 
καί ίξαίσια, γαλλικής καί ρωσσικής μαγειρικής άναμίκτου 
πορίσματα. Αρκεί νά περιγράψω εν μόνον τοιοΰτον, διά νά 
έννοήση τις τήν ποιότητα αύτών. Ή σοΰπα λ. χ· συνωδεύετο 

μέ ώραΐα petit pat£, ήτοι μετά άρτιδίων, -έν είδη λουκουμά
δων, άτινα περιείχον κρέας κοπανισμένου καίκεκαρυκευμένον, 
άτινα έτρώγοντο ευχαρίστως μετά τοΰ ζωμοΰ καί ζωμού δυ
νατού, δστις αρκεί νά ζωογονήσω δεκαήμερον νήστιν έκ τρι
κυμίας φοβέρας, οΐας .εκείνης, ήν περιεγράψαμεν προγενεστέ- 
ρως. Άλλά συνέβη καί Sv άστεϊον λάθος. Συν ταΐς φιάλαις 
τοΰ οίνου καί τοΰ υδατος, ίς σάς παραθέτουν έπί της τραπίζης, 
υπάρχει καί έτέρα μικρά φιάλη μέ λευκόν περιεχόμενον, δπερ 
εκλαμβάνετε ώς ύδωρ. Άπατηθεις μεθ’ έτέρου "Ελληνος συν
ταξιδιώτου, μετεχειριζόμεθα αύτό ώς τοιοΰτον καί άνεμι- 
γνύομεν μετά τοϋ οίνου, οτε ό σύντροφός μου μοί λέγει:

— Μά δεν σάς φαίνεται άνοστος καί πικρός ό οίνος;
Ήτον ή βότκα, ρωσσική μαστίχη, ήν άντί νά πίωμεν ώς 

ορεκτικόν προ τοϋ φαγητού, έθέτομεν έν τω οϊνφ.
Ό καιρός ήτο άνεμώδης βτε έξηρχόμεθα έντελώς τοϋ αχα

νούς κόλπου της ’Αλεξανδρείας, ό'τε δέ έπροχωρήσαμεν είς τό 
πέλαγος,θαλασσοταραχή μάς ύπεδέχθη, πλήν τό πελώριον καί 
βαρύ σκάφος μας έβαινε καί διέβαινεν έπ* αυτής καί δι’ αυ
τής χωρίς νά ταλαντευώμεθα, χωρίς τό παράπαν νά κινηται 
ή πρός τά έμπρός. Καί ένεθυμή.θην άμέσως τόν κ. Πράσινον, 
δστις jxol έλεγεν · «Εύχομαι νά έχητε τρικυμίαν». Καί δέν 
ήτο μεν ή φοβερά εκείνη τρικυμία καί θύελλα, άλλ’ ήτο καί 
αυτή έκ των συνήθων θαλασσοταραχών, αΐτινες δέν λογίζον
ται ώς καλοκαιρίσι. Οΐα διαφορά! Δέν έκωλυόμεθα, ούτε νά 
χοιμώμεθα, ούτε νά τρώγωμεν, ούτε ν’ άναγινώσχωμεν. Καί 
έν ταύτφ ώρκιζόμην, πάντοτε διά των ρωσσικών καί πάντοτε 
διά τοιούτων πλοίων νά ταξιδεύω. Τήν έπαύριον ή θάλασσα 
ήτο γαληνιωτάτη καί τό ταξ ίδιον έτι μάλλον ευχάριστου. 
Πλήρης ίχανοποίησις τοΰ κατά τήν κάθοδόν μας προγενεστέ
ρου, ήτοι μετά τό πικρόν τό γλυκύ καί μετά τό δυσάρεστον τό 
ευχάρεστον.

Τήν έπιοϋσαν άφίχθημεν αισίως καί ευ έχοντες εις Πειραιά, 
καί μοί έφάνη ώς νά έταξείδευσα άπό Αίγίνης ένταΰθα καί. 
εντός ώραίας καί μεγάλης αιθούσης.

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ή θανατηφόρος μ.«λάυη.
*Η μελάνη, φαίνεται, είναι λίαν, καλόν καταφύγιον τών 

μικροβίων, τό τοιοΰτον δέ έχει σπουδαίαν σημασίαν.
Ή έξοχος αδτη άνακάλυψις έγένετο παρά τίνος βακτη- 

ριολόγου έν Λειψία, κ. Marptnann. Ουτος έξήτασε 67 είδη 
μελάνης, πκρετήρησε δέ, οτι είς έκαστον είδος ύπήρχον μι
κρόβια και βακτηρίδια, άτινα δυστυχώς ήσαν πρόξενα θα- 
νατοφόρων νοσημάτων.

Προ παντός αί παλαιαί μελάναι, αί άφινόμεναι είς τήν 
έπιρροήν τοΰ άέρας, είναι αί μάλλον έπικίνδυνοι.

’Ο σοφός ουτος έφευρέτης δίδει πρακτικάς τινας συμβου- 
λάς, ώς πρός την μελάνην. Δέν πρέπει ν’άφίνωμεν τά μελα
νοδοχεία άνοικτά, νά μην κιντώμεθα ή κεντώμεν άλλους διά 
τής γραφίδος καί νά μή θέτωμεν την γραφίδα πριν άρχί- 
σωμεν νά γράφωμεν, είς τό στόμα, ώς ποιοΰτι κατά κακήν 
συνήθειαν πολλοί μαθηταί.

Πολλάκις έκ τής μή τηρήσεως τδν άπλουστάτων τούτων 
προφυλάξεων επέρχονται άκούσιαι δηλητηριάσεις.

Τι ζυγίζουν αί Βασίλισσας.
Ή Βασίλισσα τής Αγγλίας έζυγίσθη τόν τελευταίου χει

μώνα κατά τήν διαμονήν της έν Cimiez, εΰρέδη δέ έχουσα 
βάρος 70 καί 21 χιλιογράμμφν. Ή Μαργαρίτα Βασίλισσα 
τις Ιταλίας ζυγίζει 63 */2 χιλιομ? Ή Βασίλισσα τής ’Ι
σπανίας περίπου 60. Τό βάρος δέ τής Βασιλίσσης Ίσαβέ- 
λας άνέρχεται εις 83 χιλιογμ. τούναντίον δέ τής Αύτοκρα— 
τορίσης τής Αυστρίας 41 ’/>

Φυτά προχατακλυσμ-ΐαΐα.

Άνεκάλυψαν εσχάτως είς τό Dahsourh έντδς τάφων χρο
νολογούμενων άπό τ^ς εποχής τών Φαραώ άνθη θαυμασίως 
διατηρούμενα μέχρι σήμερον καί άτινα έτεποθέτησαν έν τφ 
Μουσείφ τοΰ Κάιρου.

Ή συλλογή αδτη περιέχει έκατοστύας δειγμάτων έκ φυ
τών χρονολογούμενων άπό 50 έως 60 αιώνων. Πολλά δέ 
τούτων διατήρησαν καί τούς χρωματισμούς αύτών,

Τά μάλλον συνήθη φυτά, άτινα έτοποθέτουν τφ καιρφ 
έκείνφ έν τοϊς τάφοις, ήσαν ά λευκός λωτδς ή κυανοΰς, ό ε
ρυθρός μήκων (παπαρούνα) τά φύλλα καί άνθη τής ροιάς, 
τοΰ κρόκου (σαφράσι) κτλ.

’Επί τή εύκαιρία ταύτφ έπεβεβαιώθη, οτι πολλά τών 
συγχρόνων άνθέων καί φυτών είσί τά αύτά τής εποχής 
εκείνης.

Αεατήρηβες τών ώών.

’Επικρατεί συνήθεια έν Ευρώπη νά διατηρώσι τά ωά, διά 
,πβριαλείμματός τίνος άπομονωτικοΰ, άφοΰ προηγουμένως 
έπιμελώς τά άποκαθάρωσι καί είναι έντελώς πρόσφατα, 
(φρέσκα).

Ό τρόπος ουτος είναι ό άκόλουθοςί πηκτή (gelatine) 
15 γραμμάρια, βόραξ 3 1/2 γραμ. ύδωρ 280 έως 300 γραμ. 
Διαλύσατε τόν βόρακα έν τω υδατι, άφοΰ θερμάνετε καί 
άφίσετε νά διαλυθώ ή πηκτή. Δύναταί τις νά θέση τό μίγμα 
έντδς φιάλης καί έν ώρο: χρήσεως νά θερμάνη τδ υγρόν καί 
περιαλείψη δι’ αύτοΰ τά ωά ή τά βυθίση έπ’ όλίγον έντδς 
αύτοΰ.

Παραγωγή πβτρβλαέον.

Ή σύγχρονος παραγωγή τοΰ πετρελαίου άνέρχεται πε
ρίπου είς 181 εκατομμύρια έκατόλιτρα.

Αί δέ παράγουσαι τό πετρέλαιον χώρ«ι είσίν αί εξής :
Αί Ήνωμέναι ΠολιτεΓαι, £------ ---- ' ,AJ
Ή Ρωσσία
Ή Αύστροουγγαρία
Ό Καναδβς
Αί Ίνδίαι
Ή ’Ιάβα

εκατομμύρια
»

>
»
»

Τό ύπόλοιπον παράγουσι τό Περοΰ, ή Ρουμανία, ή Γερ
μανία, ή ’Ιαπωνία κ.τ.λ.

101
73 

2390 
1530 
570 
560

Λημ.σ»πρασέα ανθρώπων.

Έκ τής έφημερίδος New-York Herald, μανθάνομεν βτι 
δφίσταται είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί προ πάντων 
είς τήν πολιτείαν τοΰ Μισουρή. παλαιός τις νόμος, όλοτελώς 
άγνωστος ήμϊν, άλλ’ όστις έκεΓ εύρίσκεται είσέτι έν λει- 
τουργίφ. Κατά τόν νόμον τοΰτον, πΛς 2στι; άφίνει τήν σύ
ζυγόν του καί τά τέκνα του, χωρίς νά πρόβλεψη διά τήν 
συντήρησιν των, έκτίθεται έν δημοπρασία καί παραδίδεται 
δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα είς εκείνον οστις ήθελε τδν 
άγοράση. Όπωληθείς άνθρωπος κατά τόν νόμον όφείλει πι- 
στώς νά υπηρέτηση τόν κύριόν του.

Ή άμερικανική έφημερίς άγγέλλει μίαν τοιαύτην δημο
πρασίαν λαβοΰαν χώραν έσχάτως έν Μισουρή. Είς όνομαζό- 
μενρς Χούβερ Κόλλινγκ, συνελήφθη έπί τή καταγγελία τής 
γυναικός του, βτι έγκατέλειψεν αύτήν άνευ προβλεπτικού 
περί συντηρήσεως αύτής καί τών τέκνων της μέσου. Έξε- 
τασθέντος τοΰ πράγματος, ό Κόλινγγ έτέθη είς δημοπρασίαν 
καί έπωλήθη δι’ ίζ μήνας.

Τό άντίτιμον τής πωλήσεώς του χρησιμεύει δι’έξοδα τής 
δίκης καί τδ περιπλέον δίδεται είς την οίκογένειάν του.

Έν μόνον πράγμα δύναται ν’άπαλλάξη τόν κατήγορου- 

μενον '. έάν ουτος ποοκαταβάλη ποσόν άνάλογον τοΰ προσ- 
φερομένου πρδς συντήρησιν τής οικογένειας του.’Εάν δέν ΐχη, 
έκτελείται ή δημοπρασία.

ΕΝ ΔΑΚΡΓ ΕΠΙ ΤΟΓΤΑΦΟΤ ΤΗΣ ΕΑΕΝ1ΤΣΑΣ X. Ε.
ί 

Σαν διαβατάρικο πουλί καί σαν ψιλή δροσοΟλα, 
ΠοΟ φαίνονται καί χάνονται γ®ργά γοργά καί πάλι, 
Σ’ αύτδν τδν κόσμο 'φάνηκε καί μΐά μικρή ξανθοΰλα, 
Ποΰ δ Χάρος δέν τήν άφησε γΙα νά γένη μεγάλη.

Κ’ έκεΐ πού δ πατέρας της τήν κράταγε ’ς τά χέρια, 
Ό Χάρος κοντοζύγωσε κρυφά καί τήν αρπάζει,
Τήν πάει ψηλά, ’ς τδν όύρανό, ’ς τ’ άδέλφία της τ’ ά- 

[στέρια.
·· ·· ···«·«»· · .

Άχ! κι’ δ γονηός της σήμερα γι’ αύτδ πάντα φωνάζει:

«Έχω πατέρας μοναχός ’<? tor κόσμο ν aito^eiv<ay 
*Πον άάκμνα γεά τδ παιόι τό π60αμμίνο.χύνω/ 
■·»’ΑΛΛθ<: ’ςτον κόσμο., εύχομαι, νά μη μέ όμοιάση 
•Και της καμόιαςμου τόνκαϋμόνά μη τόν όοκιμάση»

Γ. X. Οααουλιβς

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ

Πικραμένη iytra τά irttpa της Έόϋάύος 
τής ^νχής μου σάς ά^ίνω,

Τής καρδιάς μου τόν πό^ον 
"Ώ !ύα<ρος γΛυκό τής Πα·1·ίάδος. 
Καί τοΰτο τό ούράνιον κΐίμα 
*Εχ' ίμό ύς φαρμάκι ίχάθη, 
Τνχωμίνα κρατώ τις τά στήθη 
Τής ΈΛΛάθος άναμνήστις καί μνήμα. 
Ώς τοΰ ΘΜρου κοχτόμτνος κΛάθος 
"Εχνν φύΛΛα ζηρά μαραμένα, 
Καί έγο> οΰτιο μακράν τις τά ζίνα 
θίΛω κΛαΙτι τήν γήν τής ΈΛΛάάος.

Βουκουρεστιαν, Μάρτιος 1898.
’Αμαλία ΚοΜσχη

ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

Printemps, MoDileur iliusire des Modes. Έκδιδόμενον 
κατά δεκαπενθήμερον. Συνδρομή έτησία 18 φρ. χρυσά.

Le Salon de la Mode έκδιδόμενον καθ’έβδομάδα. Συνδρο
μή έτησία 30 φρ. μετά 28 patrons.

L'Avenir de la Mode, έκδιδόμενον κατά δεκαπενθήμερον 
Συνδρομή έτησία φρ. 20 μετά 24 έγχρώμων εικόνων.

Nexiste Pariser Mode έκδιδόμενον κατά μήνα γερμανιστί 
μετά πολλών ώραίων εικόνων. Συνδρομή έτησία φρ. 20.

Lattest Paris Fashions έκδιδόμενον κατά μήνχ άγγλιστί 
μετά πολλών ώραίων εικόνων. Συνδρομή έτησία φρ. 26.

Έγγράφονται παρ’ ήμϊν συνδρομηταί είς άπαντα τ’άνω- 
τέρω περιοδικά τοΰ συρμοΰ, έπί προκαταβολή τοΰ άνωτέρω 
τιμήματος.
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Β ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΓ ΡβΗΑΪΚΟΓ ΣΤΟΑΟΓ
ΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

Ό ’Αρχιμήδης, δ περι
κλεέστατος τών μαθηματι- 
τών τής άρχαιότητος καί 
πρώτος έφευρέτης τής μη
χανικής καί ύδροστατικής, 
δ πρώτος έηινοήσας τδν 
νόμον τής Ισορροπίας τών 
σωμάτων έντός ύγροΰ, είς 
δν όφείλεται καί ό πασί
γνωστος ’Αρχιμήδειος ?λιξ 
καλούμενος, είναι δ δαι
μόνιος άνήρ δστις κατέστρε-

φεν άπδ μακρόθεν τδν στόλον τών Ρωμαίων διά μέσου 
τών καυστικών κατόπτρων. Λέγεται δέ, δτι ήσυχως ερ
γαζόμενος έκ τοΰ θαλάμου τον, κατέφλεξε τά πλοία 
τον έχθροΰ, πολιορκοΰντα τήν πατρίδα του, 212 π. X. 

Γνωρίζομεν έτι καί σήμερον τήν δύνημιν τών συγ
κεντρωτικών άκτίνων διά τής χρήσεως αμφίκοιλων φα
κών, τιθέμενων καταλλήλως έναντι τού ήλίου καί άπέ- 
ναντι τού πνρπολουμένον αντικειμένου, πλήν άτυχώς 
διατελεΐ έτι άγνωστος ήμϊν ό τρόπος, δι’ ού δ δαι
μόνιος οΰτος άνήρ κατώρθωσεν άπδ μεγάλης άποστά
σεως νά συγκέντρωση καί έκπέμφη τοσαύτην καυστι
κήν δύναμιν. ‘Ως φαίνεται, τδ πεπρωμένου έμεσολά- 
βησεν, δπως μετά τδ γεγονός τοΰτο διαμείνη άπόρ- 
ρητον και τοΰτο τοΐς άνθρώποις, διότι άλωθείσης είτα 
τής πόλεως,δ Μαρκέλλος διέταξε νά φεισθώσι τής ζωής 
τοΰ σοφού Άρχιμήδους, πλήν στρατιώτης προλαδών 
έφόνενσεν αύτόν, έπειδή τόν εΰρεν έργαζόμενον,έν μα- 
θηματικαις μελέταις τόν νοΰν προσέχοντα καί δστις 
άντί άπαντήσεως, τώ έλεγε «Μή μου τούς κύκλους τά- 
ραττε».

Ή άνωθεν ήμετέρα είκών άπεικονίζει, ώς έγγιστα, 
τόν τρόπον τής οιαθέσεως τών φακών δι’οΰ δ πανύσχυ- 
ρος τόν νοΰν ’Αρχιμήδης έπορπόλησε τόν Ρωμαϊκόν 
στόλον.

Λ.ύάεις τών έν τφ ΰ«’ άριθ. 32 φύλλφ 
Αινιγμάτων·

62. Αίνιγμα. Αετός—άάτός.'
"Έλυσαν αύτό δ χ. Κωνστ. Ν. Κωνσταντινίδης έχ ΜΙτ - Γάμρ, δ 

χ. Π. Κωνσταντινίδη; ίκ Πϊιραιώς, ή Δεσποινίς Μαρία Πβρίδου έξ 
Αθηνών, δ χ. Νιχ. Σαρσή; έχ Σμύρνη;, ή Κυρία Άγσθονίχη Φ«- 
ροπούλου έχ Πατρΰ/ν χαι δ χ. Διον. Μιγαχλής {χ Θεσσαλονίκης.

63. Αίνιγμα· Ή δύναμις.
“Ελυσαν αΰτό δ χ. Βασίλ. Σαμανη; έχ Κων)πόλεως, δ χ. Διον. 

Μεγαχλής έχ Θεσσαλονίκης, ή Κυρία Μελπομένη Άντωνοπούλου 
έξ’Αθηνών χαί δ χ. Χαρ. Μαντζόπουλος έχ Πατρών.

64. Αίνιγμα. Ή δόξα.
“Ελυσαν αΰτό, δ χ. Διον. Χαλαρής έξ ’Αθηνών χαί ό χ. Βενιαμίν 

Βουλιμής έχ Πειραιώς.
!

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΧ “ΦΥΖΕΩΧ,,

Δ. Κ. ttarpac. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Ταχυ
δρομικόν; λαμβάνετε άπόδειξιν. — Δ. Κ. AtSaitiav. Άνάμένομεν 
άπάντησίν σα;.—Ν. Π. £/ρχι>ραν. Άπόδειξις χαί φύλλα άποστέλ- 
λονται ταχυδρομικό»;. — S. Κ. ίΖρχνραχ. Άνάμένομεν έπιστολήν 

σα;.—Β. Σ. Σορβν. ’Απαντήσατε παρακαλώ εί; τελευταίαν ίπιστο- 
λήν μου.—Ε. Α. Χαίρον. ’Επιστολήν έλάβομεν. Τρίτον τόμον άπρ- 
στείλαμεν.—Γ. X. Ρ. Aevxvtriar—ΈπιστολαΙ χαι χρήματα έλή- 
φθησαν.—G. Ρ.Paris. Ζητηθέντα φύλλα σα; άηεστείλαμεν προ
χθές.—Α. Φ. Kiosteadil. Ζητούμενου φύλλον διηγήματος σα; α- 
πεστάλη—Β. Σ. BtAiypHuv. ’Επιστολή μετά αποδείξεων έλήφθη. 
Εΰχαριστοϋμεν.—Ε. Κ. Σοο/ώ Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋ· 
μ«ν. Άπόδειξις στέλλεται ταχυδρομικώς.—Δ. Κ. Θήραν.Επιστολή f 
χρήματα χαΐ χονιέχ · έλήφθησαν χαί εΰχαριστοϋμεν πολύ. Κονιαχ 
έξαίσιον χαί πίνεται εί; ύγιέίαν σας.—A. Κ. βουχοβρ/στιο*.  ’Επι
στολή μετά περιεχομένου έλήφθη. Βεβαίως φρόνιμο; χαί αίσθημα- 
τία; γυνή ώφείλει να συγχωρή. Ταχυδρομικέ»; έγράψαμεν. — Δ. Ν. 
BpatAar. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Άπόδειξις ταχύ· 
δρομιχώς.—Β. χαί Ά. Πά'ραζ. Ζητούμενα φύλλα σα; άπεστείλα- 
μεν. Φαίνεται δέν σας παραδίδεται χανονιχδ; ή αλληλογραφία σα;. 
—’A. ’A. Άργοστό-Ιιοι·. Δελτάριον έλήφθη. “Εχει χαλώ;. Άνα- 
μένομεν νεωτέραν.—Π. Γ. Λευκωσίαν·. Επιστολή χαι βιβλίον έλή· 
φθη. Εΰχαριστοϋμεν πολύ.—Άνάμένομεν χαι διατριβήν σας ευχα
ρίστως. — Ά. Δ. Π. Ktpxvpar. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαρί- 
στοϋμεν. Άπόδειξις ταχυδρομικώς. — Γ. Π. SFpor. Έλήφθησαν. 
"Εχει· καλώς. Γράφομεν.—Π. Ά. ΦαοορΛ. “Εχει καλώς. Προσε
χώς άποστέλλεται.

*Βν Άθήναι; έχ τοϋ τυπογραφείου Πλραχκεγα Λβονη

ΕΙΣ ΤΗΝ «ΑΣΤΡΑΠΗΝ»

ΦΟΤΟΓΡΑΦΕΕΙΟΝ MIX. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΤΑΟΤ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΤΑΗΣ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΤ ΒΑΣΙΑΕΟΣ

6 φωτογρκφίαι μβγάλαι (Cabinet) Δραχ.
6 » > Προτομή »
6 * εί; σύμπλεγμα άνω τών

τριών προσώπων »
Μεγεθύνσεις (agrandissement) έκάστη Δραχ. 
Ά; βρέχιΐ, δ; ^ςιονίζρ—ά; φυσάη δσον θέλει.

6—
7. —

8. —
20.—

Η -ΑΣΤΡΑΠΗ·
έργάζετχι πάντοτε άπδ τής ’Ανατολής μέχρι τή; Δύσεως 
τοΟ ‘Ηλίου, χωρίς τδ παράπαν νά έμποδίζηται έκ τούτων.

Τρέξ«τ«
λοιπδν άστραπιαίως είς τήν «ΑΣΤΡΑΠΗΝ?, άπέναντι τής 
Μεγάλης ’Αγοράς καί άνωθεν τοΟ Ζαχαροπλαστείου Κ. ΟΙ
ΚΟΝΟΜΟΥ, εν Πειραιεδ.

δρ. 2.50
. 2—
. 2.-
9 4 —
» 8.—
> 3.50
» 1.10

1.10

EJVIITOFIKA ΕΡΓΑ
S. ΖΥΓΟΥΡΑ

1. ‘Ο πρακτικός βίος τοΰ έμπάρου....
2. Όδηγδς τοΰ έμποροϋπαλλήλου.....
3. Έμπορευματολογίας φυτικά προϊόντα
4. ’Εμπορική Επιστολογραφία έκδοσις β'
5. Γενική Λογιστική πλήρης........
6. Καταστιχογραφία-Λογισμογραφία . .
7. Διδακτικόν έπιστολάριον Χιά σχολεία
8. ’Εγχειρίδιου Οικονομίας, έγκριθέν...

Τά βιδλιίκ τάΟτα είνε χρήσιμα ού μόνον ώς κείμενα πρδς 
διδασκαλίαν, άλλά καί πρδς ίδίαν μελέτην. Παρά τφ αύτφ 
καθηγητή δίδονται μαθήματα Καταστιχογραφίας καί Λο
γιστικής έπί μέτριος; διδάκτροις. Διεύ.θυνσις Ξ. Ζύγουρα, 
διασταύρωσις οδών Φαβιέρου καί Μάγερ, άρ. 9 είς ’Αθήνας.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
'Οϋδς ΒηλαρΛ άρι6. 9.

Παρά διακεκρίμμένου μουσικοδιδασκάλου, παοαδίδονται 
δι’ ίλως νέας μεθύσου, κλειδοκύμβαλού, τετράχορδον, μαν- 
δολίνον, κιθάρα, θεωρία μουσική (composition) κτλ. Τιμαι 
λίαν συμφέρουσαι.


