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•Ό κ. Φλαμμαρχώγ, είςάπάντηίίιν δημόΰίευΰείΰης’ έν.Πα- 
^ιΛνφ φύλλφ. γνώμης περί χού άκατάικήτου-τών Λΐλων 
άνομων, ,ΐκτός τ^ςγβς,,άποφαίνετατ φς άκολοΰ0ως_: <

' 'ϊΠρω'ύη ,τίς έφημερίς, όπισθοδρομοΰβα κατά -τρεις άίώ·.
. , 'νας άνεκάλυψέν εσχάτως δτι η γηΐ^ή σφαίρα ένέχει έν έαυτ’ή 
.. μόνη την «λώσίν ολόκληρον,· οτί οί άστέρες'και οί.πλανιέ

ται έίσίν έξαρτη^α¥ατίίς θ’εατρίκνίς .· ήμών .πα^αστά^έώς-
• καί ότι-οί φιλόσοφ·ι;·Γοίτινεςιιώς 4 LapIitC0’, Lalande, Her-’ 

schel,,Arago, ό πάτερ' .Gratry, .ρ · πάτ.ερ.Secchi, < Jean 
.Regnaud, .Βίκτωρ Όύγγωκτλ ·. Αποδέχονται,'· δτι άνθρω·'

■ πότητες-άγνωστοι ήΡ-ΐν’-δύνανταώνά κατοικώσίκ είς έτέρου?. 
_ -κόσμους,-.Ωλαμ£άνουσι-τούςάλλους*τουτους κόσμους ώς.πρσ.- 
■ - κεχωρηκοτάς'τυρούς, τής 'γη'ίνης άνθρώπότήτ·ος μη οδσης - 

άλλρ, κατά τόν. άξιόλ-ογόν-συνάδελφον % συνοικιβμός_έ'νος· 
παλαιού ταμαχιού ρόκφορ.ζτύροΰ).'· ■

Βεβαίως, Λπχακι αί γνώμαι είσίν έΧεύβεραι καί δεν είναι 
. παράδοξον νά.βλέπη τις τινά..άν.ογ^ευογτα: Έν τόύτ^ιςεο 

. Montaigne δέν είχεν^δικον νά,^υμβουλεύη. τοΐς σύγχρο-, 
.; · v'oii αύτφ λογογράφοι·; οδτως ! .«Θά έπεδυμουν ίνα έκαστος 

όέγρα.φεη.δ,τι γνωρίζει', ακριβώς δπως' τό έννοεΐ, κ·αί’ο.ύδέν 
■πλέον· δζότι είναι'πολύ λυπηρόν νά· βλέπη τις ·τό®ους ,^ογά.- 
δας γράφοντας περί, άντικει’μενων τά. ρποϊ^Ι· δέν γ’νωρίζοσσι», 
Φρονώ,- δτι την -.συμβουλήν ταύτην δύναίταί τίς κ’αί σημε.- 
ρον.ίτ.^ά- συστηση. ‘ . ,· Γ

• 'φ.άνώνυμός συνάδελφός μου &-ιις ουδέποτε-παρετηρήσε 
οδτε τόν /Αρην, όυτε την ’Αφροδίτν,ν διά τοΰ τηλεσκοπίου, 
έξηγεϊκατ’ ?δ&ντρόπον, ένδι ι Λ . ,4 . ,
•ijv ο άστρόνόμος l®wellj- μοί άπέσ'τει.λεν έκ«τών *Ηνωμέ- 

. ’ νων Πολιτειών τής"’
ρήσεων του.
είς την υπαρξιν κατοίκων,, οδτε ϊπι-τοΰ "Αρεως, οδτε 
τής’’Αφροδίτης. ' · · \ -- '· ·

’Αλλ'άπάρ'χειδιάκρισίς.τις ίν τγ γνώμη ταύτη.
- . Γ « ' * '<

ϊ" 7'·’'.' ■'

«ι

φέρουσάν σχετικήν διατριβήν, ’

. ’Αμερικής περί τών·’τελευταίων παρατη-’* 
του. -Μάς λέγει δτί.ο άστρφν^μος ο^τος δέ,ν 7«στεύει 

' " ' " ■■·--· ’ ; έπί-
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*===?= , , ·. ....—_.=y ._.
Όί’δόο.ουτοι κόσμω είσί γείτονες μας.* Εντούτοις- ενεκα · 
τίς τοποθεσίας-Λυτών, γνωρίζομε·#, άσυγκρίτως καλείτερον 
τόν Άρην τ^ς Άφ^δίτης. .Μη· Αποδεχόμενος δέ άνεπιφυλά- 
κτως την γνώμην τοΰ. άμερικανοΰ παρατηρητοΰ, δτι· οί διώ- “ ’ 
ρυγες τοΰ "Αρεως είσιν έργα ευφυΐας τών ’κατοίκων τοΰ %1<χ~ ' 

τοΰ κύρους του. ακα
τοίκητου αυτών. . · ’ 

‘· <
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νητου, τοΰτο δέν.αποτελεί άπόδειζιν

Αί τελευταΐαι πρόφατόι παρατηρήσεις έν,ισχύουσι την
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Ό καθηγητής ΊΓβερεβοτάντης
• ..’Εφευρέτης νέων τηλ, ύυΰτημάτων.

γνώμην, δτι έπί τοΰ "Αρεως, ένθα σχεδόν ουδέποτε βρέχει, 
ένθα Λνεφη εισι σπανιότατα, τά μόνα κυκλοφορούντο έκε Γ
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ΰδατά είναι τάέκ τή; Φιαλυσεως των πολικών χιόνων προερ
χόμενα. . Και Αληθώς, το υφιστάμενόν γεωμετρικόν δίκτυον 

νομήν τών ύδάτων είς άπαντα τά διαμερίσματα τοδ 
ι

• Ή ύπόθεσις τής ύπάρξεως 
τερών τί; ήμετερας φυλή; επιβεβκιοδται όσημέρκι 
έτους είς έτος, έφ’ δσον αί Αστρονομικά! παρατηρήσεις γί
νονται Ακριβέστεραι. Τοΰτο καλώς γινώσκουσιν οί ακολου- 
θοΰντες τάς προόδους τής επιστήμης.

Ό πλανήτης ’Αφροδίτη elvat τουναντίον μάλλον μυστη
ριώδης.και δέν μάς Αποκαλύπτει τοσοΰτον ευκόλως τά μυ
στήρια του. Όπόταν ό "Αρης διέρχεται πλησιέστερον τής 
Γής φαίνεται ήμϊν πεφωτισμένος εντελώς ύπό τοΰ ‘Ηλιου 
και δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν τάς λεπιομερείκς τής επι
φάνειας αύτοΰ. Τούναντίον συμβαίνει διά τήν Άφροδίτην. 
Ή πεφωτισμένη αυτής επιφάνεια έλαττοΰται έφ’ δσον πλη
σιάζει πρός ί|χάς καί έπι τέλους μόλις μάς παρουσιάζει 
έλάχιστον φωτεινόν.

’Αμφιβάλλομεν είσέτι έάν ή’Αφροδίτη στρέφεται περί 
έκυτήν, ενώ ή περιφορά τοΰ Άρεως παρκτηρειται άπό όια- 
κοσίων έτών καί πλέον. Κατά δέ τάς παρατηρήσεις π.οσφά- 
τως του κ. Lowel ώς καί κατά τάς γενομένας ύπό τοΰ κ. 
Sliciaparelli έργασίας, ή’Αφροδίτη παρουσιάζει πάντοτε 
Το αύτό πρόσωπον πρός τόν "Ηλιον, δπως ή Σελήνή προς 

■ ήμάς Αιώνιος ημέρα άφ’ ένός μέρους, αιώνιος νύξ Αφ’ έτέρ’ο;.
Άποκρού'.μεν τήν ιδέαν, οτι ή ’Αφροδίτη είναι κόσμος 

νεκρός, διότι δέν δυνάμεθα νά ίδωμεν τίποτε έν αυτή κι- 
. νούμενον καί διότι παρουσιάζει τήν αύτήν πρός τόν *Ήλ.ον 

πλευράν. Έν τουτοις κέκτηται βέλλας πιθανότητας περί 
του κατοικήσιμου αύτής. ,

Τό Απειρον χάος τών ούρανών φέρει έν τφ κόλπω αύτοΰ 
κοιτίδας και τάφους, κόσμους μέλλονΤας καί κόσμους Α.πελ- 

' θόντας. Είναι πλήρες ήλιων έσβεσμένων καί νεκροταφείων. 
‘Ο Ζευς πιθανώς δέν κατοικεΐται τό γε νυν έχον. ’Αλλά 
τούτο ΑποτελιΤ άπόδειξιν περί τοΰ Ακατοίκητου τών άλ
λων κόσμων ; Ή γή δέν ήτο κατωκημένη κατά τήν πρω
τογενή αύτής περίοδον. Τί έσήμάινε τούτο διά τούς κατοί
κους του Άριως καί τής Σελήνης, οίτινες ίσως τήν παρε- 
τήροον κατά τήν εποχήν εκείνην ;

Τό νά Ισχυρίζεται τις, δτι ή ήμετερα σφαίρα είναι ό μό
νος κόσμος, οσιιςκατοικεΐται, διότι οί άλλοι κόσμοι δέν μάς 

, όμαιάζουσιν, είναι λογική ούχι φιλοσόφου, Αλλ’ ίχθϋος. Πάς 
ιχθύς δύναται νά φρννή, οτι έκτός τοΰ ΰδατος είναι Αδύ
νατον νά ζήση τις, διότι ή δρασις και αί γνώσεις αύτοΰ 
δέν έκτείνονται πέραν τής καθημερινής αύτοΰ ζωής. "Ωστε 
είς τό είδος τοΰτο τής λογικής δέν ύπάρχει Απάντησ<ς. Δύ· 
ναταϊ τις δμως νά συμβουλ.εύση τοΤς Αντιδοξοΰσι νάμή Ανα- 
μιγνύωσι τό θρησκευτικόν ζήτημα, διότι περιέρχονται ούτω 
είς τήν πλάνην ιής έντελοΰς άμαθείας.

Άπό τινων έτών παρατηροΰμεν, δτι οί πλεϊστοι τών Αν- 
τιφρονούντων ήμ.ϊν είναι κακής πίστεως, διότι φαίνονται κα
τώτεροι και αύτής-τής κρίσεως τών ιχθύων και δέν πρέπει 
νά ένασχολήται τις περί αυτών ή έν ώρα ζωολογικής κατα- 
τάξεως.

’Εσχάτως Αστρονόμος τις ό κ. Scheinet περιώρισεν εΐς 
τό έλάχιστον τόν Αριθμόν τών κατωκημένων τό γε νΰν έχον

• κόσμων καί ευρε μόνον δύο εΐς έκαστον ηλιακόν σύστημα. ’Α
ποδεχόμενος δέ τήν αύτήν Αναλογίαν ιΐς τά λοιπά γνωστά 
ήλιακά σύστήμ.ατα διά τών τηλεσκοπικών εξερευνήσεων, 
συνεπέρανεν είς τήν υπαρξιν έπι τοΰ παρόντος «εκατόν χι 
λιάδων ουρανίων κόσμων» κατοικουμενων ύπό δντων πλέον 
γ) ήττον νοημόνων, πεπλασμένων πολύ διαφοροτρόπως ήμών 
καί πεπροικίσμένων δι’ άλλοίων αισθήσεων, ολως δια
φόρων τών ήμετέρων.

«Πάσας αισθήσεις έχετε ; ήρώτκ ό Μικρομέγας τδν Κρο· 
νιάτην. — Έβδομήκοντα δύο, Απεκρίνε το ουτος καί πάντες 
παραπονούμεθα καθ’ έκάστην έπί Ανεπαρκείς. —Τό πιστεύω,

τών ,διορύγων θαυμασίως καταρτισθέν διά τή* εύφυά δια- 
■’ ~ **' ■ ’ " - ί διαμερίσματα τοΰ πλα

νήτου, αναγνωρίζεται ώς έργον άληθώζ ύπεράνθρωπον.
• Ή ύπόθεσις τής ύπάρξεώς έπί του Άρεως Ατόμων Ανω- 

Από

έπτβλίγεν ό Μικρομέγας, Φώτι ει τή σφζίργ. μας έχομεν 
σχεδόν χιλίας αισθήσεις καί μ.Ας Ανησυχεί έτι Αόριστός τι; 
αμφιβολία, ήτ ς μα; λέγει, δτι ύπάίχουσιν δντα πολύ μΑλ* 
λον ήμών τελειότερα». -

Δύναται τις νά συζητή μετά ToCkMontaign© και τοΰ 
Βολταίρου, οίτινές υπήρξαν ΐτως ολίγον Αστρονόμοι χωρίς 
νά τό γνωρίζωσιν Οί δέ αεγαλείτεροι σύγχρονοί νόες δό
ναν :αι έτι νά όμιλώσιν ώς ό Μικρομέγας

Σ MQNIAOY Γ. BAABIANOT .

H ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ ΕΝ ΤΗι ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
KAI Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

ΗΤΟΙ

ΜΕΛΕΤΗ EQI THS ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΓΑΣΕΟΣ

(Συνέχεια καί τέλος)

’Ενταύθα είναι καιρός νάείπωμεν δτι καί έν τώ κλή- 
ρω καί έν τη πολιτεία και έν τή οικογένεια έχομεν 
άγαστάς έξαιρέσεις· έχομεν πρότυπα ανθρώπων καλώς- 
σκεπτομένων, έχομεν; διανοίας ισχυρός καί. καρδίας 
αγνός καί μεγάλα^, άλλ’,αί έξαιρέσεις αύται δέν άπο- 
τελούσι τόν κανόνα, ούχ' Αττον πρός τί ήθικά ταύτα 
στοιχεία τού τόπου άπεύθυνόμεθα, δπως πηγνύοντα 
πυοήνα νέας δράσεως, έπί νέων βάσεων έπιφέρωσι τό 
ποθούμενον Αποτέλεσμα- .

Άλλως ό βίος ούτος δέν είναι βίος όρθοφροσύνης 
καί συνέσεως άπό τού Α έως τού Ω, καί άν ήτο δυνα
τόν νά μετατεθώμεν είς άκατόν έτη όπισθεν καί ν’ άτε- 
νίσωιιεν είς τήν σημερινήν κατάστασιν, βεβαίως θά έ- 
ξεβάλλομεν κραυγήν φρίκης διά τό εύρυ φρενοκο
μείου, δπερ έσχεν είς έπίμετρον τό ατύχημα νά πάθωσι 
και οί ’Ιατροί αύτών τάς φρένας και νά βλέπωσι περί 
εαυτούς μόνον όμοιους των. Διότι ζώντες ύπό τήν άτ- 
μόσφαιραν τής κοινωνίας μετά τών ιδεών αύτής κα
λών ή κακών άναπνέομεν· άέρα έκ ταύτης δηλητηρι
ώδη δι’ ύφηλοφροσύνην και μεγαλόνοιαν, καί δυνατόν 
ένέπιγνώσει τού άδικου, τού αλόγου, τοΰ μικρού, τού 
ποταπού πράγματός τίνος νά τό πράξωμεν, νά τό γρά- 
φωμεν, νά τό είπωμεν, νά τό συμβουλεύσωμεν, ή άρ- 
νητικώς άμαρτάνοντες νά μή τό καταδικάσωμεν. νά μή 
διαμαρτυρηθώμεν ή καί πολλάκις εΐς ακαταλόγιστου 
τότε μοίραν τιθέμενοι νά μή άντιληφθώμεν κάν αύτοΰ, 
ούδ’αΐσθησιν νά λάβωμεν-Ό Baillarger, είπε λίανπρο- 
σφυώς, δτι· «ή παραφροσύνη είναι δυστυχία, ήτις ά· 
γνοεΐ έαντήν» άκριβώς δ’ είς τήν θέσιν ταύτην εύρι- 
σκόμεθα, άγνοοϋντες τόν πρέποντα χαρακτηρισμόν τοΰ 
νοσήματος, ύφ’ ού κατατρυχόμεθα καί δπερ ύπονο- 
μεύει αύτάς τάς βάσεις τής ύπάρξεώς μας ώς ατόμων 
και ώς “Εθνους· ,

Ό οικογενειακός δθεν βίος πρέπει φιζηδόν νά μετα- 
βληθή καί πρός τούτο άνάγκη ό βίος ν’ άπλοποιηθή, 
αί προίκες νά καταργηθώσι, Λ πολυτέλεια νά έκλείφη, 
τά ®/10τών καταστημάτων τής πολυτετελείας νά πτω ■ 
χεύσωσι, τά 9/ω τών μοδιστρών παντός είδους νά κα- 
ταφύγωσιν εΐς άλλου είδους έργα, ύπό τήν -έπίδρασιν 
δέ τής Θρησκείας καί τής Πολιτείας, ώς θά διαμορ- 
φωθώσι, νά ζωογονηθώσιν οί οΐκογενοιακοι δεσμοί, ν’ 
άναπτυχθή τό φίλτρον, νά σισφιγχθώσιν οί αμοιβαίοι 
χαλινοί μεταξύ τών μελών αύτής. ν’ άναπτυχθή ό 
έρως ό άγνός, ό αληθής, νά χωρισθώσιν αί έξουσίαι 
καί ή γυνήΑ’ά λαβή έν τώ οϊκω τήν έμπρέπουσαν αύ- 
τή θέσιν ώςσνζύγου καί μητρός, ώς Έλ- 
ληνίδος οικοκυράς τοΰ 1-821 ή καί τού Ι86ΐ 
ακόμη καί τού 1871, άν θέλετε, καί τότε μόνον

• 

άλλά μόνον τότε δυνάμεθα νά έλπίσωμεν παύλαν 
τών κακών, οσα τανύν περιστοιχούσίν Λμας δπαν- 
τας, ώς συνενόχους. Ούδαμώς δέ παρήγορος τυγ
χάνει ή ζύμωσες ήτις έν τή κοινωνία ήμών έπιτελεϊ- 
ται έν σχέσει πρός τήν θέσιν ήν δέον νά κατέχη ήγυνή 
έν τώ οίκω. ’Εξημμένοι τινές κεφαλοί, ώς όνομάζει 
αύτός ό κόσμος, φρενοβλαβείς δέ καθ’ ήμας, ώς ώρί- 
σαμεν έν αρχή τήν φρενοβλάβεταν, τήν λανθάνουσαν 
πρόσέδωκαν άτυχώς τοιαύτην διεύθννσιν εΐς τήν έξέ- 
λιξιν τού ζητήματος, ώστε καί ήρξαντο διεξαγόμενοι 
σοβαροί συζητήσεις, πράγμα δπερ αύτό καθ’ εαυτό 
άποτελεϊ έγκλημα έσχάτης καθοσιώσεως ποός τόν έ· 
θνισμόν ήμών έν τοΐς κατρίοις τιτρωσκόμενον διά τών 
παραπλήσιων ιδεών. Καθόσον ή τύχη τών Ελληνίδων 
ώς καί έν ιή π ε ρ ί γ υ ν α ι κ ό ς καί της ά
πο σ τ ο λ ή ς αύτής μελέτη ήμών έλέγο- 
μεν, λίαν παραλλάσσει τής τών Εύρωπαίων καί παν
τός τοΰ λοιπού κόσμου· Διότι ό βίος αύτών πόρρω α
πέχει τού πολυταράχου καί δυστυχούς τών όυοΦύλ- 
λων τών άλλων λαών, διότι τέλος ό προορισμός αύ
τής είναι ό εύγενέστερος καί ό ύφηλότερος,' δν πάσα 
γυνή θά έπόθη νά έχη έν τώ κόσμω τούτω. Έχομεν 
ζώντα πρό ήμών τά παραδείγματα τών προγόνων καί 
ούδέποτε έσκέφθημεν νά άκολουθήσώμεν αύτά, έ\·ώ 
πράττουσι τούτο μετά ζηλοτύπου άποκλειστικότητος οί 
Άγγλοι καί οί Γερμανοί κατά τό μάλλον δέ καί ήττον 
καί πάντες οί λαοί τής ύφηλίου, έξαιρουμένων μόνον 
τών άγρίων λαών, τών Τούρκων καί τών 'Ελλήνων. 
Οί πρόγονοι ήμών έτι καί τά σώματα τών παρθένων 
κατεκούραζον, ώς Ιστορεί ό Πλούταρχος, διά δρόμων 
καί παλαίστρας, δισκοβολίας καί άκοντίου, ώστε τών 
τε γενομένων ή φίζωσις νά γίνη ισχυρά εΐς ισχυρά 
σώματα καί νά βλαστήση κάλλιον καί αί παρθένοι νά 
άντέχωσι καρτερικώτερον καί εύκολώτερον εΐς τάς ώ- 
δύνας του τοκετού. Καί ταύτα διά τούς έκγόνους περί 
ών ό Εύριπίδης λέγει :

"Οταν δέ κρηπίς μή καταβληθή γένους 
Όρθώς άνάγκη δυστυχεϊν τούς έκγόνους.

Οί πρόγονοι ήμών δέν ήθελον τόν γάμον νά είναι 
• Αγορασμένος καί μισθοφόρος, άλλά πρός τεκνοποίη- 

σιν και χάριν καί άμοιβαίαν άγάπην τών συζυγών. Ό 
Σόλων ενομοθέτησεν ώστε καί «ό περίπατος τών γυ
ναικών ή καί τά πένθιμα καθώς καί τά έορτάσιμα έν- 
δύματα αύτών νά φέρωσίν ώς τύπον πάντοτε τό κό· 
σμιον καί ν’ άπέχωσι τού άτάκτουκαί ακολάστου. Ή 
άπλότης τού βίου έκείνωνήτο τοιαύτη, ώστε ό Φωκίων 
μεγάλα αξιώματα λαβών έβάδιζεν αείποτε άνυπόδητος 
καί γυμνός, ή δέ κυρία Φωκίωνος έζύμωνε καί ήντλει. 
Αί κόραι τότε ήσαν τό πρότυπον τής σεμνότητος κοί 
άθωότητος- καί ή Έρμιόνη τού Εύριπίδου έν τή Αν
δρομάχη αύτού λέγει ήμΐν πώς έφρόνουν αί σύγχρο
νοί της περί γάμου :

«Νυμφευμάτων μέν τών έμών .
πατήρ έμός 

Μέριμναν έξεικ’ούκ έμόν 
κρίνειν τάδε.»

‘Ο δέ Σοφοκλής έν τινι δράμα τί του λέγει ήμΐν πώς 
έσκέπτοντο γινόμενοι σύζυγοι διά τών έξης στίχων : 

"Οταν δ’ές ήβην έξικόμεθ
εύφρονες

Ώθούμεθ’έξω καί διεμπο 
λόμεθα

Θεών πατρώων τών τε 
φυσάντων άπο

Αί μέν ξένους πρός άνδρας,
αί δέ βαρβάρους

Αί δ’ εΐς άήθη δώμαθ’
αί δέ πόρρωθα

Καί ταύτ’ έπειδάν Εύφρόνη 
ζεύξη μία

Χρέων έπαινεΐν καί δο,κεΐν 
καλώςέχειν.

Αί τοια.ύται γυναίκες κατά τόν Σωκράτην συνεργα- 
ζόμεναι μετά τών συζύγων αύτών συντελούσιν εΐς τήν 
αύξησιν τής περιουσίας καί τήν εύδατμονίαν των, αί 
δέ μή τοιαύται εΐς τήν καταστροφήν. Καί δπου τής 
έκφάνσεως αύτοΰ τόν βίον τών άρχαίων έρευνήσωμεν 
έξοχων παραδειγμάτων πρότυπον θά εΰρωμεν αύτόν, 
ών ημείς ήκιστα πάντων μιμητοί γιγνόμεθα.

Άπέβη pium desiderium ό πόθος τοΰ ένδύματοςτών 
άρχαίων καί τοσοΰτος γελοίος θόρυβος περί αύτό έγέ- 
νετο θά έπεθύμουν νά είπω εΐς τούς δεινούς συζη- 
τητάς άμφοτέρων τών φύλων νά καταστήσωσι πρώ
τον τά σώματα καί τάς φυχι’ς αύτών, ταύτος μέν ά- 
γνάς, έκεϊνα δέ γραφικά καί εύρυθμα, ώς τά έκείνων 

. καί τότε δεύτερα φροντίς άς ήτο τό ένδυμα, δι’ ού θά 
περιέβαλον τά σώματά των άλλως ό άκαιρος ούτος 
άναχρονισμός δέν θά παρίστα, ώς πολύ όρθώς έλέχθη 
ή διηνεκείς άποκρέω· Εΐς δέ τούς λοιπούς λαούς θά 
έδίδωμεν τό δικαίωμα ν’ άναφωνήσωσι περί ήμών. έν 
συγκρίσει πρός τούς αρχαίους, τό πασίγνωστου έκεΐνο 
«θεωρία έπισκόπου καί καρδία μυλωνά». Ούχ’ ήττον 
έστω καί τούτο έν τών πολλών παραδειγμάτων, άτινα 
θά ήδύνατό τις νά περισυλλέξη, δτι ύπάρχει παρα
φροσύνη έν τή Κοινωνία.

Ή πλημυελής κατάστασις λοιπόν τής Θρησκείας, 
της Πολιτείας καί τθς Οικογένειας, ώς έχουσιν, ύπο- 
τρέφουσι τάς παράφρονας ιδέας τών άτόμων, αί δέ 
παράφρονες ΐδέαι τών άτόμων γενικεύονται γινόμενοι 
Παραφροσύνη έν τή Κοινωνία. 'Υπό τήν έπίδρασιν ταύ
της έχομεν καθ’έκάστην ποικίλας έκφάνσεις αύτής, 
σήμερον ύπό τούτον καί αύριον ύπ’ έκεΐνον τόν τύ
πον, διαφευγούσας τόν πρέποντα καί άνήκοντα, τόν 
έπιστημονικόν δηλονότι χαρακτηρισμόν.

Πλήν δμως τών παραγόντων τούτων βελτιώσεως 
τής κοινωνικής ήμών καταστάσεως, ύπολείπονται δύο 
παράγοντες κυριωδέστατοι, ών τήν σημασίαν άπέχω 
τού νά έξάρω ώς πασίγνωστον, έννοώ τόΘέατρον 
καί’τήν Δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ί α ν.

Πολλών χρήζουσιν άμφότερα πρός έκπλήρωσιν τού 
προρισμού των ώς δεΐ· καί έν μέν ταϊς λεπτομερείαις 
είναι γνωσταί τίνες εΐσίν αί ποθούμεναι βελτιώσεις· 
έν δέ τή καθόλου κινήσει τών γραμμάτων καί τή ποι
κίλη φιλολογική παραγωγή συνιστώμεν εΐς μελέτην 
τούς έξης ώραίους λόγους καί τάς γνώμας τού Νογ- 
dau, δσον άφορά τά άσεμνα καί (ίυπαρογραφικά δημο
σιεύματα καί βιβλία, άτινα σπιλούσι πάσαν Κοινωνίαν 
καί δυστυχώς καί τήν ΐδικήν μας.

«Πάντες, λέγει, οί ύγιεΐς καί ήθικοί άνθρωποι έ- 
χουσι καθήκον ιερόν νά συνεργασθώσιν είς προστα
σίαν καί σωτηρίαν τών μή βαρέως νοσούντων. Ή κρα
τούσα πνευματική έπιδημία δέν είνε δυνατόν νά περι- 
ορισθή άλλως, εΐμή άν έκαστος πράξη τό κατ’ αύτόν. 
Δέν έπιτρέπεται νά ύψώμεν μόνον τούς ώμους καί νά . 
,μειδιώμεν περιφρονητικώς δτι «ούδείς λογικός άνθρω
πος έκλαμβάνει σπουδαίως αύτάς τάς άνοησίας», ή 
παράνοια καί τό έγκλημα έξακολουθόΰσι νά δηλητη- 
ριάζωσι όλόκληρον γενεάν.

»Οί μυστικοπαθείς, ιδίως δμως οί έγωπαθεΐς καί οί 
(όυπαρογράφοι φευδοπραγματισταί, εινε οί χείριστοι 
τής κοινωνίας έχθροί. Έχει δέ αΰτη τό αύστηρόν κα
θήκον τής κατ’ αύτών άμύνης. "Οσοι φρονούσι μετ’ 
έμού, δτι ή Κοινωνία είναι ή μόνη φυσική καί όργα- 
νική μορφή, ύπό τήν οποίαν δύναται ή άνθρωπότης 
νά ζήση, νά εύημερήση καί ν’ άναπτυχθή, δσοι θεω- 
ρούσι τόν ανθρωπισμόν ώς τίμιον άγαθόν άξιον ύπε-
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ρασπίσεως, όφείλουσι νά ποδοπατήσωσιν άμειλίκτως ί όδηγοί καί άνατροφεϊς‘τού λαού,. |οί καθηγηταί, οί 
παν αντικοινωνικόν κνώδαλον. Έτι δέ συντονώτερον | συγγροφεϊς, οί βουλευταί, οί δικασταί; οί άνώτεροι 

ύπάλληλοικαι άςφρου- 
ρήσωσι τήν ήθικήν τής 
κοινωνίας. ’Άς έξετά- 
σωστν αύστηρώςτήν Λ- 
θικότητα παντός λογο
τεχνικού Α καλλιτεχνι
κού προϊόντος καί άς 
προγράφωσιν άμειλί 
κτως τούς ^υπαρογρά - 
φους καί τά έργά των 
σφραγίζοντες έπι του 
μετώπου αύτών ιήν 
σφραγίδα της ατιμίας 
και κηρύττοντες γεγο 
νυία τη φωνή: «ό συγ 
γραφεύς αύτός είνε κα
κούργος ! Τό βιβλίον 
αύτό είνε αίσχος τού 
τόπου!» ούδείς τότε τί · 
μιος βιβλιοπώλης θά 
πωλήση καταδικαζόμε- 
νον βιβλίον- ούδεμία 
πλέον τιμία έφημερίςθά 
τό μνημονεύση ούτε θ’ 
άνοιξη τάς στήλας της 
εΐς τόν έργάτην αύτού, 
καί πας τίμιος οίκος 

τάς? πύλας του.

παν
πρέπει νά καταδιωχθή 
τό χοιρώδες γένος τών 
έν ρορβόρω κυλιομένων 

•έξ έπαγγέλματος πορ
νογράφων. Ούτοι ούδέ 
τής συμπάθειας έκεί
νης είνε Αξιοι, ήν δύ- 
ναταί τις νά αΐσθανθη 
πρός τούς καθ’ αύτό 
έκφυλίσμένους,ώς πρός 
αρρώστους. Διότι έλευ- 
θέρως έξέλεζαν τό κα
τάπτυστου αύτό έπάγ- 
γερα,.καί τό άσκούσιν 
έκ φιλοκέρδειας, . μα
ταιότατος καί φυγοπο
νίας. Ή έκ συστήμα
τος διέγερσις τής άσελ- 
γείας καταστρέφει τήν 

. σωματικήν καί πνευμα
τικήν ύγείαν τοϋ άν- 
θρώπου, κοινωνία δέ 
συγκείμενη έκ πριαπι- 
ζόντων μελών, αναι
δής καί άχάλινος, βαί
νει άσφαλώς εΐς όλε
θρον, Οί πορνογράφο1 
δηλητηριάζουσι τάς πηγάς, δθεν (δέει ή ζωή^τών μελ· 
λουσών γενεών. Ούδέν ύπήρξεν έπιπονώτερον έρ
γον τού πολιτισμού ή Λ καταδάμασις τής λαγνείας· 
τό προϊόν δέ τής κοπιώδους ταύτης. έργασίας τής άν
θρωπότητος ζητεί νά καταστρέψη Α πορνογραφία. Διά 
τούτο καί άνελεήμων. πρέπει νά γίνη δ διωγμός αύτής.

» Τής Αστυνομίας Α βοήθεια δέν έπαρκεϊ· Ό Εΐ- 
σαγγελεύς και ό ποινι
κός δικαστής δέν είνε 
οί ένδεΟειγμένοι πρό
μαχοι τής Κοινωνίας 
κατά τών έγκλημάτων, 
τού καλάμου καί τής 
γραφίδας- διότι κατά 
τήν ένέργειαν αύτών 
λαμβάνουσι συνήθως 
ύπ’ όψιν καί συμφέ
ροντα άλλα, άτινα δέν 
συμπίπτουσι πάντοτε 
ούτε άναγκαίως πρός 
τά συμφέρονττα τών 
μορφωμένων ' καί ήθι- 
κών ανθρώπων· Ό χω· 
ροφύλαξ Λναγκάσθη το
σάκις νά ύπηρετήση 
τάξεις προνομιούχους, 
γραφειοκρατίαν άφόρη 
τον, ύπουργίκΑν άνα- 
μαρτησίαν,μυσαρόν βυ
ζαντινισμόν καί δεισιδαιμονίαν εύήθη, ώστε δέν Ατι
μάζει πλέον τόν άνθρωπον, εΐς ού τόν ώμον έπιθέτει 
τήν βαρεϊάν του χεΐρα. Οί πορνογράφοι πρέπει νά 
στιγματισθώσιν ώς άτιμοι, Α δέ ποινική άπόφαστς δέν 

’ στιγματίζει άσφαλώς καί πάντοτε-
»'Η καταδίκη τών έκ τής ανήθικοτήτος κερδοσκο- 

πούντων έργων πρέπει νά προέλθη έξ άνδρών, ών Α 
πνευματική άμεροληψία, Α νοημοσύνη καί Α άνεξαρ- 
τησία είνε άνωτέρα πάσης άμφιβολίας. Ό λόγος τοι
ούτων άνδρών θέλει Ασκήσει μεγίστην έπί τού πλή
θους έπίδρασιν. Άς συνταχθώσιν εΐς Εταιρείαν οί

Μ&ταδεδαβτήφ (Συσκευή πρός μεταβίβασιν)

θά κλείση πρός αύτόν
«Άλλά καί οί φρενολόγοι ιατροί δέν κατενόησαυ 

έτι|τό καθηκόν των καιρός δέ είνε νά-παρέλθωσιν εΐς 
τό μέσον. Δέν άρκεϊ νάσκληρϋνωσι τεμάχια Νωτιαίου 
μυελού έντός’χρωμικού οξέος, μήτε ν’ άπαγγέλλωσι 
πρός Ίατροδικαστάς τάς παρατηρήσεις των, μήτε νά 
δημοσιευωσιν^ άρθρα σοφά δΥ^βΐδικών έφημερίδων.

Πρέπει νά λαλήσωσι 
πρός τό πλήθος τών 
μορφωμένων άνθρώπων 
οϊτινες ούτε ’Ιατροί είνε 
ούτε Νομικοί, καί νά 
καταστησωσιν ' εΐς αύ- 
τούς προσιτά τάούσιω- 
δέστερα τής ■ψυχιατρι
κής διδάγματα. Πρέπει 
νά καταδείξωσιν εΐς 
αύτούς τήν πνευματι
κήν διατάραξιν τών έκ- 

' 'φί,'λΐσμένων συγγραφέ- 
||ί ων, καί καλλιτεχνών 

g καί νά τούς διδάξωσιν 
δτι τά έργα τού συρμού 
εινε γραπτά παραλή . 
ρήματα Καθ’ όλους 
τούς κλάδους της 'Ια
τρικής κατενοήθη ότι 
ή ύγιεινή είνε πολύ 
σπουδαιοτέρα τής θε

ραπευτικής, καί δτι έξ έκείνης μάλλον ή^ταύτης|πρέ- 
πει νά προσδοκά σωτηρίαν, ή ύγείαν. Μόνη Λ ψυχια
τρεία δέν έσυλλογίσθη άκόμη τήν ύγιεινήν τού πνεύ
ματος- είνε δέ καιρός νά άσκήση και κάριν αύτής τό 
έργον της,

«Οΰτω δέ Λ πρόσφορος καί. λυσιτελής θεραπεία τής 
συγχρόνου πνευματικής νόσου είνε νά χαρακτηρισθώσι. 
μένώς νοσοϋντεςοίπρωτάρχαιέκφυλισμένοι καϊύστε- 
ρικοί, ν’ άποκαλυφθώσι δέ καί. στιγματισθώσιν ώς 
έχθροί τής κοινωνίας οί κερδοσκόποι μιμητοί, καί νά

Λ έ κ τ η φ (Μηχάνημα προλαμβάνων)

Ήλεκτρο-τυπωτικον μηχχνηρικ.

προφνλαχθή τό κοινόν κατά τής ψευδολογίας τών 
παρασίτων τούτων·

«Ήμεΐς ΐδίως οί καταστήσαντες κύριον έργον τού 
βίου Λμών τήν καταπολέμησιν τής γηραιός δεισιδαι
μονίας καί τήν διάχυσιν τού φωτός, τήν κατά^βιψιν 
καί άποκά- 
θαρσιν τών 
ίστορικώνέ·- 
ρειπίων εΐς 
τήν ύπερά- 
σπισιν τής 
άτομικής έ- 
λευθερΐας, 
κατά τής 
καταπιέσε- 
ως τού Κρά 
τουςκαϊτής 
χρονίας τυ
πικότατος 
τών στενό -
κεφάλων, καθήκον έχομεν ν’ άντιταχθώμεν πάση 
δυνάμει είς τόν σφετερισμόν τών πολυτίμων ήμών συμ
βόλων ύπό ελεεινών κερδοσκόπων καί τήν διά αύτών 
παγίδευσιν τών άφελών καί άκάκων. Τήν έλευθερίαν 
καί τόν νεωτερισμόν, τήν πρόοδον καί τήν αλήθειαν 
δέν έννοοΰμεν ήμεΐς δπως αύτοί έννοούσιν, ούδ’ έχο- 
μεν τί κοινόν πρός άλλήλους. Αύτοί θέλουσι τόν συ-· 
βαριτισμόν καί Αμεΐς τήν έργασίαν αύτοί.ζητούσι νά 
πνίξωσι καί ήμεΐς νά ένισχύσωμεν τήν συνειδησιν 
αύτοί διώκουσι τόν ρεμβασμόν καί τήν μωρολογίαν,

Μετεωρολογικοτηλεγραφςκόν μηχάνημα.

Αμεΐς δέ τήν προσοχήν, τήν’παρατήρησιν καί τήν 
γνώσιν. 'Οστις δέ θέλει νά διακρίνη τούς άληθεΐς νεω- 
τεριστάς τών άγυρτευόντων, έχει άσφαλές τό γνώρι
σμα : ό κηρύσσων τήν Ακολασίαν εινε 
έχθρός τής προόδου, καί ό λατρεύων 
τό«έγώ» του είνε έχθρός τής Κοινω
νίας- Τής κοινωνίας άναγκαϊον προαπαιτούμενον 
είνε Α Αγάπη τού πλησίον καί Α αύτόθυσία· Α δέ πρόο
δος είνε προϊόν τής ύπό τού άνθρωπου δσον τό δυνα

τόν αύστηροτέρας καταδαμάσεως τών κτηνωδών αύ- 
τοΰ όρμών καί της όλόνέν λεπτυνομένης συναισθή· 
σεως τού καθήκοντος καί της εύθύνης».

Καί ταύτα μέν φρονούμεν Αμεΐς δσον άφορά τήν κοι
νωνικήν ήμών κατάστασιν καί ιήν διόρθωσιν τών κα 

κώς κειμέ
νων. Καί άν 
αί καρδίαι 
καί αί διά- 
νοιαι έκεί - 
νων οϊτινες 
διά τής ισ
χύος αύτών 
δύναται νά 
έπιτελέσω- 
σιν έν βρα
χεί, άρκεϊ 
νά θελήσω· 
σιν,δ,τι όρ- 
θόν, λογι

κόν καί ύγιές έν τε τή Πολιτεία, τή Θρησκεία καί 
τή Οΐκογενεία, άν αύτών είσίν αί καρδίαι καί αί διά- 
νόιαι ψυχροί καί Αδιάφοροι, άλλ’ έχομεν Αγλαός έλ- 
πίδας έπί τής μελλόύσης γενεάς, ήτις τανΰν, ώς θερ- 
μουργδς νεολαία γαλουχεϊτατ καί έκτρέφεται μέ τον 
πόνον εΐς τά θερμά αύτής στήθη, δτι <?ιεψεύσθησαν 
τα πτερυγίσματα τής φαντασίας της καί μέ έν δνειρον 
Αβάσκεί, μέ ένα πόθον διακαή νά έλθη Α Αμέρα, καθ’ 
ήν θά κατορθώση νά έκδικήση τήν τιμήν τής πατρί· 
δος καί ν’ Ανυψώση τήν έλληνικήν φυλήν εΐς τήν έμ· 
πρέπουσαν αύτη θέσιν καί περιωπήν. Άλλ’ ένφ περί 
τών διορθωτέων έν τε τή θρησκεία καί τη πολιτεία 
εΐμί αισιόδοξος, δέν γνωρίζω διατί ύπό βαθυτάτης έμ- 
φορούμενος άπαισιοδοξίας άποβλέπω μετά δυσπιστίας" 
εΐς τήν διόρθωσιν τών κακών τών έκ τής οικογένειας, 
καί εΐς τούτο δέν μέ προτρέπει πρόληψίς τις Α δεισι
δαιμονία, άλλ’ Α διάγνωσις. ώς κακοηθεστάτης τής 
νόσου τής λυμαινομένης τά σπλάγχνα τών οικογενειών 
καί δυσθεραπεύτου, άν μή άνιάτου.

Ούχ’ ήττον. Α άρχήτό Αμισυ τού παντός· χορηγή- 
σωμεν Αμεΐς τω άρρώστω ήμών δ,τι δυνάμεθα καί άν ό 
θεός θέλη τήν καταστροφήν τής ‘Ελλάδος μας πρίν 
έτι άναπτυχθή, πρίν έτι άναπνεύσή, γεννηθήτω τό θέ
λημά Του, διότι αύτός κάλλιον Αμών γνωρίζει τι πράτει.ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΆ! ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΤΟΎ CEREBOTANTI

. Τούς τηλεγραφικούς επιστημονικούς κυκλο·.ς σοβαρώς άπό 
τίνος άπασχολιΟσιν αί Ανακαλύψεις τοΰ- τηλ. Μαρκόνη και 
τοΟ καΟηγητοΰ Cerebotaoti, άμφοτέρων ’Ιταλών. Καί ό 
μεν Μαρκόνης άπύ καιρού ευρισκόμενος ίν Άγγλίφ εκθέτει 
καί τελειοποιεί τό σύστημά τον, υγ συνδρομή τών άγγλων 
έν Λονδίνφ ηλεκτρολόγων, ό 5έ Τσερεδοτάντης έν Γερμ«νί<? 
καταγίνεται ένώπιον τοΟ έπισΤημονικοΟ κόσμου εν Μονάχφ 
και Βερολίνφ νά άποκαλυψη τά μυστήρια των έτηνοησεών του.

‘Ως φαίνεται, άμφότεροι έπιτυγχάνουσι Οαυμασίως καί 
δι’ έξαιρετικών ολως τιμών καί παροχών άμφότεροι περι
βάλλονται πανταχόθεν.

Έκ Λονδίνου ηδη μανθάνόμεν, βτι νεότερα πειράματα 
έπιτυχέστατα έξετελέσθησαν διά τοΟ άνευ σύρματος τηλε
γράφου, συστήματος Μαρκόνη, ουτινος την περιγραφήν έν 
σχετική λεπτομερείς έξεθέσαμεν έν τοΐς ύπ’ άριΟμδν 
φύλλοις τής «Φύσεως» μεταξύ Αγγλίας καί Γαλλίας ύπέρ 
την θάλασσαν τής Μάγχης. Καί έπι μέν τής γαλλικής 
παραλίας Βεμερέ παρίστατο ό κ. Μαρκόνης μετά τής συσ-
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χευ^ς του, έπι 8έ τής Αγγλικής παραλίας παρά τόν Φόρε- 
λανδ παρίστατο ό Αγγλος κ. Μπράνλυ.

Τά πειρά[Λατα έπέτυχον πληρέστατα καί ώι προσείο- 
,κώντο, ό 5έ Μαρκόνης έν τέλει μεταξύ τών Αλλων ειη^ε- 
γράφησεν : «Τό'λαμπρόν Αποτέλεσμα οφείλεται έν μέρει 
εις τά σπουδαία σας περί ήλεκτρισμοϋ έργα».

‘Ο δέ Μπράνλμ τφ άπήντησεν :
<Σόός συγχαίρω άπό καρδίας διά τήν έπιτυχίαντής σπου

δαίας άνακαλυψεώς σας».
Αί λέξεις ριετεδίδοντο καθαρότατα μετά μαθηματικές 

άκριβει*ς καί ταχυτητος 15 λέξεων κατά πρώτον λεπτόν. 
*Ηδη θά έκτελεσθώσι πειράματα και μεταξύ Διέππης και 
Νιουχάβεν, ήτοι άποστάσεω; θνλασσία; 100 χιλιομέτρων, 
και άπό του πύργου Άίφιελ εις αγγλικήν τινα ακτήν.

Έκ δέ τοΰ Μονάχου πληροφορουμεθα :
Ή δεύτερα πειραματική συνδιάλεξές τοΰ καθηγητου Λου

δοβίκου Τσερεβοτάντη έπί τών Ανακαλύψεων του, υπήρξε 
δεύτερος θρίαμβος διά τόν ’Ιταλόν διάσημου έπιστημονα.

Μεταξύ τών έκλεκτών προσκεκλημένων δι’ όν έτιμάτο τό 
άκροατήριο'ν του,δπερ είχε συνελθεί έν αιθούση τών εορτών 
τοΰ Δημαρχείου τοΰ Μονάχου, διεκρίνετο ό πρίγκηψ άντιβα- 
σιλεύς Λουϊτπβλδος,δστις παρά τήν συνήθειάν του κατά πρώ
τον παρίστατο είς επιστημονικήν διάλεξιν,ή δεσποινίςπριγκή- 
πισσα θηρεσία, ο πρίγκηψ διάδοχος Λουδοβίκος, ό πρίγκηψ 
Άρνόλψ-ς, ύ πρίγκηψ Χοχενλόχε, ό πρωθυπουργός Crails
heim, οί υπουργοί Leonrod καί Riedel, ό Αρχηγός τοΰ 
επιτελείου καί διάφοροι στρατηγοί, ο Διευθυντής τών Τηλε
γράφων και πολλοί διάσημοι επιστήμονες, οΐκονομολο’γοι 
κτλ. έξ ών τινές έπί τούτω μεταβάντες έκεί έκ Βερολίνου.

Ό Τσερεβοτάντης ήρξατο τής διαλέξεως αύτοΰ δι’ 8λί· 
γων και έγκαταλιπών Αμέσως τό ρητορικόν τή-, έκθέσεως έ
δαφος, παρέδωκε τοΐςενκντι αύτοΰ έκτεθειμένοις έργαλείοις 
καί συσκευαίς τήν πρωτοβουλίαν τής έκθέσεως τών έπι- 
νοήσεών του.

Λαβών τότε άνά χεϊρας γνώμονα φέροντα έλασμάτια επ
αφής και οστις διά μέσου νήματος συγκοινωνεί μετά τυπω- 
τικοΰ μηχανήματος ήγγισεν έπανειλημμένως καί μετά με
γάλης ταχύτητας τάς διαφόρους έπαφάς τής συσκευής του. 
Τδ Αποτέλεσμα ήτο χαιρετισμός τοΰ τηλεγράφου τούτου 
πρός τόν παριστάμενον Αντιβασιλέα.

Μετά τοΰτο έποιήσατα γενικάς τινας σημαντικά; παρα
τηρήσεις περί τοΰ σκοπού τών τεχνικο-ηλεκτρικών Ανακα
λύψεων του έχόυσών ολως τεχνικοηλεκτρικήν σημασίαν καί 
είτα ώμίλησε περί τών μέχρι τοΰδε έν χρήσει τριών κυριω 
τέρων τηλεγραφικών συστημάτων, ήτοι περί τοΰ διά συμ
βολικών σημείων μορσικοΰ τηλεγράφου, τοΰ τυπωτικού τη
λεγράφου Hughes καί τοΰ χημικο-ήλεκτρικοΰ τηλεγράφου, 
τοΰ μεταβιβάζοντος ιδιόχειρον γραφήν ή εικόνας προγενέ
στερα; παρασκευασθείσας.

Πάντα τά συστήματα ταΰτα εφαρμόζονται και διά τοΰ 
συστήματος τοΰ Τσερεβοτάντη κατ’ ιδίαν βλως μέθοδον. 
"Ο,τι δέ μέχρι τοΰδε κατωρθοΰτο διά τής χειρός, δηλαδή ό 
συνδυασμός τών σημείων καί ή ταχύτης τής μεταβιβάσεως 
αύτών, ήδη διά τής νέας μεθόδου κατορθοΰται μηχανικώς 
δι’ Ανεξαρτήτου βλως ένεργείας, ή δέ χειρ ήδη είς ούδέν 
Αλλο χρησιμεύει ή νά πλήττη ..στιγμιαίως τά πλήκτρα, 
δσον δυνατόν βούλεται τις όλιγώτερον καί ουτω δι’ήλεκτρο- 
μηχανικής τίνος ένεργείας καί καταλλήλου συνδυασμοΰ μετα
βιβάζονται ολόκληρα τά σημεία. Δηλαδή ή χειρ ένεργεϊ 
Απλά; έπαφάς στιγμών, τό δέ μηχάνημα διά καταλλήλου 
συνδυασμοΰ παράγει ολόκληρον τό σημεϊον τοΰ γράμματος 
έν οίφδήποτέ τών τριών ώς άνω είρηται έν χρήσει τηλε
γραφικών συστημάτων.

Έάν διά τοΰ νέου τούτου συστήματος τοΰ καθηγητοΰ 
Τσερεβοτάντη Αποβαίνει τκχίστη ή μεταβίβασις τηλεγρα
φικών σημείων, κατάνοεϊται ευκόλως πόσον ταχυτέρα έτι 
έσεται αυτή έάν ταύτοχρόνως διενεργεϊται διά τοΰ διπλού 
καί τετραπλού συστήματος δι’ ένός σύρματος μόνον γραμ

μής, Αρκεί νά γίνεται χρήσις άνκλόγων πληκτρο-άλφαβή- 
των όμοιων τ.ΰ γραφικοί» συστήματος.

"Οσον Αφορ^ είς τήν αετζβίβκσιν τή; ιδιοχείρου γραφής 
καί τών εικόνων, ό κ. Τσερεβοτάντης μεταχειρίζεται όπως 
καί εις τά συστήματα τοΰ Rakwel καί τρύΚαζέλη τον Απα
ραίτητον καί τοτοΰτον εύφυά καί Αποτελεσματικόν συγ
χρονισμόν, Αλλ’ Αντί νά παρασκευάζγ, ώς ούτοι προγενε- 
στέρως τό έδαφος, ήτοι τήν γραφήν καί τάς εικόνας, άς 
πρόκειται νά μεταβίβαση, άσφαλέστερον καί εύφυέστερον 
διατρέχει διά γραφΐδος τήν έπιφάνειαν τής πλακός διά συγ- 
κέντρων. κύκλων..

Ό κ. Τσερεβοτάντης δέν μεταχειρίζεται τό γνωστόν τυ
πωτικόν ήλεκτρο-χημικόν σύστημα, - δπερ συνίσταται ούχί 
είς τήν άμεσον μ.εταβίβκσιν τής γραφής, άλλ’ είς τήν Ανα
παραγωγήν έπί τής παραλήπτου πλακός διά μέσου προση- 
μειωθεισών χαραγών έπί τοΰ κυλίνδρου καί διά τής γλυφίδος 
(ώς συμβαίνει έπί τοΰ φωτογράφου τοΰ Έδισώνο;) γραφής 
προγενεστέρως γραφείσης καί τεθείσης έπί όμοιου μεταβι- 
βαστοΰ κυλίνδρου. Ουτος τούναντίαν μεταβιβάζει Απ’ ευ
θείας καί Αμέσως, άνευ ούδεμιΑς τοιαύτης προπαρασκευή; 
καί τό παραδοξώτερον δι’ ένός μόνου σύρματος γραμμής τά 
αυτά πανόμοια σημεία, άτινα ή μεταβιβάζουσα ώς χειρι- 
στήριον γραφίς χαράσσει έπί τής πλακός. Τδ σχετικόν πεί
ραμα έπέτυχεν έντελώς, καταπλήξαν τού; παρισταμένους.

Έτερον μηχάνημα, οπερ καί αυτό δύναταί νά θεωρηθή 
ώ; τηλεγραφικόν οργανον, δπερ προσείλκυσε τό ένδιαφέρον 
τών θεατών διά τήν άκριβή αύτοΰ λειτουργίαν είνε τό«αΐϊ- 
τοτηλεμετεωρόμετρον» τό οποίον ένέχει μεγάλην σπου- 
δαιότητα διά τούς Αστρονόμους.

Διά τού μηχανήματος τούτου ήδη έν χρήσει έν Έλβετίο: 
μεταβιβάζονται καί σημειοΰνται αυτομάτως καί έν οτιδή
ποτε άποστάσει (άπό τοΰ Λευκού Όρου; είς Ρώμην, έν παρα- 
δείγματι) οί βαθμοί τών έπί των ειδικών έργαλείων ση- 
μειουμένων καιρικών μετεωρολογικών καταστάσεων, ήτοι 
μετεωρολογικού τίνος σταθμού έπί τών "Αλπεων κτλ. τού- 
τέστιν οί βαθμοί τοΰ βαρομέτρου, θερμομέτρου, υγρομέτρου, 
Ανεμομέτρου, δυναμόμετρου, βροχιομέτρου κτλ.

Τό πρωτεύον τής συσκευής τούτης δργανον, όπερσυνιστα- 
ται έκ μικρού σίδηρου κυλίνδρου, είναι τύμπανον πέριξ τοΰ r 
όποιου τίθενται τά διάφορα ταΰτα τοΰ μετεωρολογικού 
σταθμού όργανα, τών οποίων οί δείκται έφάπτονται έν έκα
στη άποστάσει μετά τής έπιφανείας τού τυμπάνου καί εύρι · 
σκονται πλέον ή ήττον ύψωμένοι κατά τό είδος τών έργα
λείων τούτων. Τό δέ τύμπανον φέρει σειράν μεταλλικών 
καί κατά κλίμακα καταλλήλως τοποθετημένων συρμάτων.

'Η λειτουργία τοΟ άπλουστάτου τούτου έργαλείου συνί
σταται Ιον νά συστρέφεται τδ τύμπανον, καθ’ ήν στιγμήν 

. έν τφ μέρει, ένθα γίνεται ή παρατήρησις, κλείεται τό ρεΰμκ 
(έν Ρώμη π. χ.) 2ον νά σχηματίζεται έπί τής ταινίας τής 
μορσική; μηχανή· τοΰ λαμβάνοντο; σταθμού σειρά ομάδων 
στιγμών, ών ό Αριθμός δίδωσιν Ακριβώς τήν κκτάστασιν τού 
έργαλείου. ήτοι τόσκι ΐμέδες βσκ είναι τά έργαλεΐκ, άτινα 
μιταβιβάζουσι τήν κκτάστασίν των καί έκ τών όποιων γι- 
γνώσκεται ή τάξις, 3ον νά παύη κινούμενον τό τύμπα,ον, 
δτε τό ρεύμα Ανοίγεται.

Τά πειράματα ταΰτα κατέπληξαν τούς παρεστώτας. οϊ- 
τινες έπί μακρόν μετά τήν διάλεξιν ταύτην -άπησχόλησαν 
αυτούς, έπισταμένως έξετάσαντας καί έκ τοΰ πλησίον τά. 
παράδοξα μηχανήματα τοΰ διαπρεπούς μηχανικοΟ. δν επα- 

- νειλημμένως καί έπί μακρόν συνεχάρησαν διά τήν εντελή έπι - 
τυχίαν τής έφαρμογής τών Ανακαλύψεων του.

Ό Τσερεβοτάντης προσεκλήθη ήδη παρά τοΰ αύτοκράτο- 
ρος Γουλιέλμου, δπως μεταβή είς Βερολϊνον. Συνίσταται δέ 
και όμάς έκ κεφαλαιούχων πρός τόν σκοπόν τής διαδόσεως 
καί έφαρμογής τών τηλεγραφικών τούτων συστημάτων καθ’ 
άπασαν τήν ύφήλιον.

"Απειρα συγχαρητήρια Απηυθύνθησαν ήδη τφ διαπρεπεί 
τούτφ έφευρέτη. Φ. Π·

ΑΠΟ ΣΥΡΟΥ ΕΙΣ ΛΑΡΙΣΣΑΝ
■ Άφήκα τήν πεφιλημένην καί άμφιθεατροειδή και αυθις πόλιν 

τοΰ Φερεκύδου καί αποχωρίζομαι καί πάλιν προσφιλών συγγενών 
καί φίλων, με θύο ήδη πόνους είς τήν κάρδίαν, ών ό πικρότερος 
5 θάνατο; χρυσής καί Αγίας μητρός. Άλλα τοιαΰτα τ’ ανθρώ
πινα ! Τίς οίδε άν ή μοίρα θελήση νά έπανίδω τήν καλήν καί έμ- 
πορικωτάσην πόλιν όπου διήλθον τά καλλίτερα τής ζωής μου έτη, 
οπού «γνώρισα τού βίου τά; ήδονάς καί τάς πικρίας καί όπου ήγά- 
πησα καί ι;ως ήγαπήθην. Τήν Σύρο/ να', τήν μετά -ή/ μοσχο- 
βολι-μένην Ζάκυνθο>,οπού είδον τό γλυκό τής ήμέρας φως, τά μά
λιστα προσφιλή—ί'α μή είπω έξ ίσου καί πλεΐον πιθανώς θελκτι
κήν όι’εμέ—άφήκατό όεότερον έτι ίναμεταόώ εκεί δπουτό καθή
κον μ’ έκάλεσεν. Εσπέρα γλυκεϊακαι σεληνοφώ.ισ ος, ήν ή τής 
άναχωρήσεώς μου έσπέρα. Τό άτμόπλοιον συρίξαν τό τελευταίο? 
έξέκίνησε βραδέως κατ’ άρχάς, ίσως ίνα μή άποτόμως μου στε- 
ρήση τήν καλήν πόλιν, βραδύτερο? 5έ ταχέως και τοΰτο ϊνα περί 
τό λυκαυγές άντικρύσω τόν εδελπιν Πειραιά, τόν αντίζηλον τής 
Έρμουπόλεως τόπον, τόν ίχοντα τήν ευτυχίαν, νά έχη είς του; 
κόλπους του Ρετσίνας, Μουτσοπούλου;, Παπαλεο?άρϊους, 11α:σιά- 
δας. ’Αναστασοπουλο·υς καί τόσους άλλους άνϊρας αναϊείξαντα; 
τό ’Αθηναϊκόν έπίνειον πόλιν μεγάλην καί εϋία'μονα έμπορικώς. 
βιομηχανικός, ναυτικώς. Ευτυχής όντως τόπο; ό Πειραιεύ; καί' 
έτι ευτυχέστεροι έκεΐνοι. οϊσινες συνετέλεσαν είς -.ήν ακμήν καί 
τήν πρόοδόν του I "Αν και αί άλλαι τής Ελλάδος πόλεις εΐχον 
τόν Πειραιά ώς ύπογραμμόν καί δπόίειγμα, ώ βεβαίως θά ή-ο 
ή κοινή ήμών μήτηρ καί πατρις εότυχής καί μεγάλη. "Ισως τοΰτο 
ίδωμεν ποτέ ! Περί τό λυκαυγές λοιπόν είσερχόμεθα εις τόν ευ
ρύχωρο? καί περικαλλή λιμένα τοΰ Πειραιώς,δν τοσάκις εξύμνησε 
καί εξυμνεί διά ποιητικών όντως φράσεων ί γλυκός τοΰ Πειραιώς 
ποιητής κ. Γ- Στρατήγης. Τήν έπομένην εσπέραν άνεχώρουν διά 
Βώλον δι’ άλλου μεν άτμοπλοίου, άλλά τής αύτής έταιρίας τής 
Συριανής. Περί τήν έβδόμην πρωινήν ήγκυροβολουμεν πρό τής 
περικαλλούς παραλιακής οικίας τοΰ κ. Φλέγκα, έν Χαλκίδι, 
-διελ&όντες 'τήν ώραιαν γέφυραν τοΰ Εύρίπου. 'Ωραίος τοΰ Εύβτϊ- 
κοΰ δ πλους καί θαυμάσιος ! Πρώτην ήδη φοράν διέρχομαι τον 
Εύβοϊκόν καί ?έν δύναμαι ή νά έκφράσω τόν άπειρον θαυμασμό? 
μου πρός τό μεγαλείου τής δτέ μέν αγρίας δτέ δέ ήρέμου φύσεω;. 
ΤΩ όπόσον ωραία καί τερπνά διήλθομεν τοπεία 1 'Ο Εύβοϊκός 
ήμπορεϊ νά παραβληθή πρός τόν Βόσπορον. "Ενθεν και ένθεν δάση 
παχύσκια καί λειμώνες θαλεροί. Έδώ δρυς καί έλατοι ύπερή σα
νοί, εκεί χλόη καταπράσινος καί ήρεμο;. Βουνά χιονοσκεπή καί 
βράχοι πελώριοι καί χαράδραι ρωμαντικαί έν α!ς καλύβαι πενι- 
χραί χωρικών εύδαιμόνων καί μακράν τοΰ ψεύδους καί τών κακιών 
τοΰ κόσμου ζώντων. «Vita beata starsi alia villa felicita 
non conosciuta’» εϊπεν δ Λέων Άλβέρτης δ έξοχος ίταλός 
συγγραφευς καί αί λέξεις αυται τού μελιρρύτου τής όμα'.μονος 
καί αδελφής χώρας τέκνου εφαρμόζονται έδώ είς τούς έπι τών 
θαυμάσιων έκείνω? τοπείων βιοΰντας. Τήν μεσημβρίαν ε’χομεν 
πρό ήμών τήν Λίμνην, ήτοι μετά τετράωρου άπό τή; έκ Χαλ- 
κίδος άναχωρήσεως, τήν Λίμνην λέγω, μικράν καί ευτυχή πο 
λίχνην, ή; οί Απλοϊκοί μέν, άλλ’.εύφυείς κάτοικοι ζώσι' διά τής 
εργασίας τής εντίμου, τής έργασίας τής τιμώσης εκείνον, δστις ζή 
διά του ίδρώτος. "Ω-ή εργασία όπόσον πολύτιμος καί δπόσων κα
λών έστι πρόξενος. 'Η δέ αργία πόσων κακών έστίν αιτία καί 
πόσον διαφθείρει τήν ψυχήν καί τό σώμα. Δέν είχεν άδικοι δ 
πολύς ’Ησίοδος γράφων «Έργον δ’ ούδέν όνειδος, άεργίη όνει
δος’» δέν είχεν άδικον I Πρό τής Λίμνης οί κώδωνες τής Πα
ναγίας τής Μονής Γαλατάκι ίπλησσον τάς ακοάς μας, οί δέ μα
κάριοι πατέρες έξερχδμενοι εις τάς θύρας καί έξώστας τοΰ ίεσοΰ 
ασύλου των έμακάριζο? ίσως ήμας, ενώ ήμείς έμακαρίζομεν εκεί
νους, ύμνόΰντες τό θειον έν τόπω τοσοΰτον ποιητικώ καί εύδαί- 

■μονι. Όντως ή Μονή Ταλα τάκ ι κεΐται εις θέσιν ωραία? ύψοΰ- 
ται έπί κατωφερείας λόρου κατάφυτου καί πρό αύτής άπλοΰται 
ή ήρεμος τού Εύβεϊκοΰ θάλασσα, ήτις λούει τά κράσπεδα τοΰ 
καταπρασίνου ενδύματος τοΰ πρό αύτής. ΤΩ εύτυχείς μοναχοί ί 
Καί πριν έτι κριθήτε παρά τοΰ δημιουργού τών όλων, ζήτε έν τφ 
Παραδςίσφ καί τή μακαριότητι, διότι παράδεισος καί μακαριστής 
έστίν ή διαμονή σας ! Το ατμόπλοιου έν τούτοις βαίνει ταχέως 

»καί μετά χρόνου δίωρον περίπου εύρίσκεται πρό τής Στρογ- 
γ ύ λ η ς νήσου τής ρωμαντικωτάτης καί τών Λειχάδων καί περί 
τήν δείλην Αγκυροβολεί πρό τής καταφύτου Στυλίδος, τοΰ επι
νείου τής καλής Λαμίας.

Παραλαβόντες έκ τής Στυλίδος τής καταφύτου και θελκτικής I 

αρκετά' εμπορεύματα'.καί έπιβότάς καί άποστείλαντες' γλυκύν ασπα
σμόν δια τής ευώδους αύρας είς τή'? πεφημισμένην-εΰανδρον καί 
Λσμίαν, τήν ιστορικήν και γλυκεία?, άπήλθομεν περί τήν 4ην μ.μ. 
ολως ευθυμ.01 και. ζωηροί. Καί τό ατμόπλοιο? προύχώρει ταχύ 
καί υπερήφανο?,δ δέ ήλιος βαθμηδόν έρριπτε τάς τελευταίας ακτί
νας του έπί τών ούρίως θαλασσιοδρορ.ονντων. ΤΩ πόσον ωραία ή 
έν τη θαλάσση ζωή, ' άλλά καί πόσο? . περιπετειώδης. . 7Ω πόσην 
δμοιότητα εύρίσκω μέ τήν καρδίαν τής γυναικός τήν θαλασσινήν 
ζωήν- Μία διαφορά δπάρχει μεταξύ αύτής καί έκεί-ης, δτι ή θά
λασσα μεθ’ ολας τας απιστίας της δταν ήρεμη, είναι κυανή πάν
τοτε. Τό γλυκύ της χρώμα δέν μεταβάλλεται ί ’Ενώ ή καρδία 
τής γυναικός.... ω !, α: μαρσυρήσωσι περί αΰιής όσοι τήν έγνώ- 
ρισα? I Κα έβαίνομεν πρός τόν Βώλον. Και άνεμνήσθημεν τών 
ήμερων εκείνων τοΰ Ίανουαρίου καί Φεβρουάριου; τοΰ 1897 δτε 
οί πλήρεις ενθουσιασμού καί πατριωτικού μένους έλληνόπαιδες, 
όπιβαίνοντες ταχυπλόων ατμοκινήτων έβαΐ/ον πρός τήν δόζαν ήτις 
άτυχως δέν έστεψε τάς κεφαλάς των. Τίς οίδε δίά ποιους λόγους 
δέν αφήκαν αυτήν να στέψη τούς Έλληνας νικήτας. Άλλ’Ας 
μή λέγω ! Ό ουρανός ήν οκοτεινος πλέον ώς σκοτεινή καί άσέ- 
λινος ή σελίς τοΰ μοιραίου τή Έλλάδι πολέμου τοΰ ί897, τοΰ 
έπαρίτου ! Έφθάσαμεν εις τόν Βώλον περί τήν θην έσπερινήν. 
ώραν καί ήγκυροβολήσαμεν πρό τοΰ λιμένος τής ωραίας θεσσαλι- 
κής πόλεως, τής καταυγαζομένης ύπό άπλετου Αεριόφωτος, τής 
πόλεω; τής εύέλπιδος,' τής πόλεως τοΰ μέλλοντος, τής μό-ης 
ουδόλως εύτυχώς παθούσης έκ τών τελευταίων συμφορών τής 
Θεσσαλίας καί τής δλης πατρίδος. Καιεθέλχθημεν έκ των θελ- 
γήτρων τοΰ ωραίου Βώλου και δή τήν πρωίαν, δτε ώς πανόραμα 
έφάνη πρό ημών έγερθέντων τοΰ πλήρους όνείρων ύπνου μας τό 
ώραίον Πήλιον, πρό τοΰ οποίου ή Ελβετία δύ?αται νά άποκαλυ- 
φθή εύλαβώς. Μεταβαίνουσιν οί κεφαλαιούχοι μας καί οί πλήρεις 
προνομωίν θνητοί εις τήν Ελβετίαν, εις χάς Άλπεις, εΐ; τό 
Τυρόλον, είς τήν Μεσημβρινήν Γαλλίαν, είς τήν ’Ιταλίαν χωρίς 
νά γνωρίζω.’! τήν ποιητικήν καί χλοεράν. καί εύώθη Θεσσαλίαν ! 
Καί δ'ατί ; Τό διότι ας εϊπωσιν όσοι μισοΰσι παν τό Ελληνικόν, 
τό διότι άς είπωσιν οί ξενολάτραι. Ό Βώλος είναι θαυμάσ>ος καί 
ύπό επο.ψιν φόσεως καί ύπό έπαψιν προόδου καί άναπτύξεως. Βε
βαίως δ Βώλος μετ’ ού πολύ μετά τής Σύρου καί τού Πειραιώς 
και τών Πατρώκ_?στω, θα κατατάσσηται εις τήν χορείαν τών εμ
πορικών πόλεων καί λιμένων τής Μεσογείου πιθανώς δέ νά ύπερ- 
τερήση καί τούτων. Πρέπει πρό παντός νά έπιστήση τήν προσο
χήν της ή έπίσημος 'Ελλάς εις τό γεωργικόν ιδίως τοΰ Βώλου 
και τής Θεσσαλίας μέρος καί τό δδραυλικόν ινα προοδεύση έπαι- 
σθητως ό Βώλος και έπανακτοΰσα τήν προτέραν ακμήν της προο
δεύση καί ή λοιπή Θεσσαλία. Ή γεωργική τράπεζα πρέπει νά ήναι 
ή πρώτη μέριμνα τής Ελληνικής κυβερνήσεώς, ’Ελπίζω πολλά 
άπό τούς ήδη εκλεχθέντας Θεσσαλούς αντιπροσώπους οϊτινες θά 
εύγνωμονωνται παρα τών τόσα παθόντων άτυχων συμπολιτών 
των, μεριμνώντες περί τοΰ πώς νά βελτιώσωσιτήν θέσιν των.Μετά 
μεσημβρίαν τής Τρίφης ^6 Ίανουαρίου άνήλθΟν διά τοΰ Σιδηρο
δρόμου εις Λάρισσανάφοΰ διήλθον τήν θαυμασίαν πεδιάδα εκείνην 
έφ’ήξτόσαι δδυνηραί διεδραματίσθησαν σκηναί διά τό έθνος μας.Ευ
τυχώς,£στω καί μετά θυσίας άνεκσήσαμεν τήν Θεσσαλίαν μας ήδη 
δέ άνάγκη να τήν φέρωμεν είς τήν θέσιν της. ’Αποτείνομαι πρός 
τούς δυναμέ.ους νά πράξωσι τό καλόν διά τήν Θεσσαλίαν καί βε
βαίως, χωρίς να αναμένωσιν άπό έλάχιστον τών γραμμάτων θε
ράποντα προτροπήν, θά τό πράξωσι. Κλαύσατε. κλαυσατε ίσοι 
άναγινώσκετε νυν τάς γραμμάς ταύτας, κλαύσατε μετ’ έμοΰ θρη· 
νούντος τά βάσανα τής ταλαίνης Λαρίσσης. Μόλις ήτένισα τήν 
πολύπαθη πόλιν δέν ήδυνήθην νά κρατήσω τά δάκρυα. Τά δάκρυα 
έκεϊνα ήσαν ή πενιχρά μου σπονδή πρός τήν νεκράν πόλιν, διότι 
όντως νεκρά δύναταί νά όνομασθή ή πόλις τής Λαρίσσης. Άνε- 
μνήσθην τής μοιραίας εκείνης φυγής καί τής βοή; καί τοΰ θορό- 
βθυ κίί τών γόων καί τών δδυρμών και τών θρήνων παίδων, κο- 
ρασίων, μητέρων, αδελφών, νέων, γερόντων. 'Η άπδισία εκείνη 
νύξ τής μεγάλ,ης Παρασκευής έφαίνετο έν οπτασία πρό έμοΰ. Ό 
νους μου έσταμάτησε, ναι έσταμάτησε καί βαρεία ή καρδία μου 
μίαν ευρεν ανακουφίσω, τό δάκρυ. ΤΩ Λάρισσα δυστυχής πόσα 
τέκνα σου τέω; εύδαιμονουντα πεινώσι καί πάσχουσιν, άντϊ δέ 
εδεσμάτων καί στρωμνής άπαλής, ήν έγνώριζον, στερούνται πιθα
νώς. καί τών άναγκαιοτέρων - πρός συντήρησιν. Είναι νεκρά ναι 
ακόμη ή Λαρισσα καί θά διατελή νεκρά καί πτωχή έπί πολύ 
ακόμη- ’Ισχυρά πρέπει χειρ ν’ άναλάβη όπως Ανεγείρη τήν δύστη
νον πόλιν.Ό',τι είπον δια τόν Βώλον καί τήν Θεσσαλίαν διά τήν 
σύστασιν γεωργικής Τραπέζης είχον ύπ’ όψει τήν Λάρισσαν. Ή 
γεωργική Τράπεζα θ’ άνεγείρη τήν πόλιν ταύτην τήν άτυχή εκ 
τής άθλιότητος. ’Ενίοτε.ή Λάρισσα δεικνύει σημεία ζωής καί ιδίως
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χατά τβτάρτην,·'<ίτβ σχηματίζεται ή πρόχειρος θεσσαλιχή αγορά 
οί ίέ χωρικοί κατερχόμενοι έκ τών χωρίων καί κωμών των χο-, 
μίζουσι τά προς πώλησιν εΓίη, ίνα έκ τής πωλήσεως των είϊών 
τούτων έφοόιατθώσι καί οδτοι it’ άλλων είίών χρησίμων τά μά
λιστα αύτοϊς. ’’Αλλά χαθά μοί διηγούνται πολίται τής Λαρίσσης 
Ιγχριτοι μετά θλίψεως άλλοτε ή πρόχειρος αντη αγορά ήν πλου- 
σιωτάτη. 'Ημείς δέ αντί απαντήσεως τφ ύπενθυμίσαμεν τούς στί
χους έκείνους τής Φραγχίσκης έκ Rimini, ούς θέτει είς το στόμα 
της 0 αθάνατος Γιβέλλϊνος ποιητής·.

Nessun maggior dolore,. che riordarsi del tempo felice 
Bella miseria. ’Αλλά σταματώ μέχρις έθώ ϊνα συνεχίσω καί 
περατώσω τήν περιγραφήν μου άπο των όχθών τοδ Πηνειού, μι
μούμενος τον ‘Ιερεμίαν βρηνοΰντα το μεγαλείου τής Ίεραυσαλήμ 
πρώ των τειχών της,

(έπεται τ'ο τέλος.) 
Λαρισαα

Γ. Α. Ιίολότης

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Έάν παρατηρήσωμεν εντός άκτίνος τοΰ Ήλιου είσχωρού· 
σης εν σκοτεινώ θαλάμω, παρατνίροΟμεν έν αύτί) κινούμενα 
καί περιστρεφόμενα άνχρίθμητα λεπτότατα μικροσκοπικά 
μόρια, άτινα άποτελούνται έκ γαιωδών φυτικών καί ζωι
κών υλών, αίτινες πάντοτε πληροΟσι τόν άέρα, δν άναπνεο- 
μεν, άλλ*  ούδεμίαν έπί της υγείας βλάβην έπιφέρουσιν.

(*) Μήτηρ χ«1 τίχυον άποΟανόντες ?ν μ<« χσ! τή αδτη ήμίρα ίν Λα- 
ρίσβη.

• ·
Ό άνθρωπος ζί? και είς μέγα ψΟχος και εί- μεγάλην Θερ

μότητα. Πάντοτε δμως διατηρεί τήν φυσικήν εαυτοΟ θερ
μότητα, ήτις είναι 37 βαθμών.» *

*
Τά πολλά θερμαντικά ενδύματα δέν συντελοΟσι πρός αύ- 

ξησιν τής έξωτερικής θερμότητος τοΰ σώματος, άλλα μόνον 
πρός διατήρησίν τής ζωικής θερμότητος καί έμποδίζουσι τήν 
επαφήν τοδ ψυχροΟ άέρος μετά τής έπιφανείας τον σώμα
τος. Άρα είσιν άνωφελή καί έηιβλαβή διά τό βάρος των καί 
έμποδίζουσι τήν έλευθέραν λειτουργίαν τής άδηλου διαπνοής.¥ Μ*

Τήν μεγαλειτέραν καί ήδόνικωτέραν ευχαρίστησήν αισθά
νεται τις, δταν τδ πνεΟμα είναι άτάραχον καί εσωτερική 
συναίσθησις υπάρχει δτι εργάζεται ή διά νά έννοήση τό κα
λόν ή διά ν’ άποκτήση τοδτο· τό δέ καλό*  είνε ήθικόν καί 
υλικόν καί εύτυχής ό ένόνων άμφότερα.

* *

Άπ'οκτώμεν δόξαν διά τής συνέσεως, πρόνοιας καί επί
νοιας. Στερούμεθα δέ ταύτης διά τής άσυνεσίας, άπρονοη- 
σίας καί έπιμηθείας.

ΕΛΕΓΕΙΟΝ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ—ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ *

Μονάχο Hr ήμπόρισι r άφήση τό xatil της,
Χωρίς αύτό Hr 'μπόρτστ ή θύστνχη τά ζή

Κι άκ2οΰθηστ τόν άγγι2ο ή μητρική ψυχή της,
Νά 'μπούνε 'ς τόν Παράόιισο χαί μάνα χαΐ παιύί !

Αί τώρα χΛάψε δύστυχε πατίρα τό παιδί σου, 
Καί θρήνησε τό σύντροφο πού άχ2ούθησε τό γυιό !

*Εγώ Hr !χω βότανο νά ’γιάνω τήν π2η]ή σου...
Αύτό θά σοϋ τό στε12ουνε άπό 'ψη2ά^χ' οίθυό !

Λάρισσα
Γ. Α. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΖ “ΦΥΖΕΛΖ,,

I. Φ. 2 όφ ι α ν. Δ«λτ»ριου Ιλήφθη.Έχονσι χσλώί Sea γράφετε, βι· 
6λίον χαΐ Ημερολόγιου σάε «ιτεστάλησαν, άλλάδιά νά ϊλβωμιν αυτόθι νά 
λάβωμεν τάς σύνδρομά; μάς επιβαρύνετε μέ έξοδα τά όποϊα βά ηνε είς βά
ρος σας, Σας έχαχοσυνειβίσαμεν δύο φοράς χαί αυτήν τήν φοράν βά τά εί- 
πωμεν διαφορετικά οχι μέ ναργιλέν.—Α. Γ. καί Κ. Φ ιλιπποόπολιν. 
Δώρου προσεχώς άποστΛλεται.—Κ.,Χ. 2 τ ο λ < 8. β. Εύχβριστουμεν θερ
μώς δι*  όσα γράφετε. 'Ημερολόγια Ιστάλησαν. Γράφοηεν. —-J.Β. Β e n ί 
S u e f. ’Επιστολή καί χ'ρήμστα ΐλήφθηααυ. Εδχαρωτο^μεν. Γράφομεν. 
—Κ. Γ. X. Λ ε ν κ ω σ < α ν. Νεωτέρα επιστολή σας έλήφβη; Έχει κα
λώς, αλλά περί διαφοράς δέν γράφετε. Έπιβνμοδ|χεν νά προιιμήσητε τόν τό
μον.— Ν. ®. 2 φ. ά ξ. ’Επιστολή, χρήματα καί Σπόγγοι έλήφβη σαν. Εν- 
χαριστοδμεν. Γράφομεν.καΙ ταχυδρομιχως.—ί. Τ. Ά μισ ό υ. Δελτάριον 
ελήφθη, Κερδηβέν ίστορικδν-βιδΜον'στίλλεταιπροσεχώς. ΉσυχεΙτε.—Γ. Π. 
’Αγρίνιου ‘Χρυσόδετοι’τόμοι- άποσταλήσονται μετ’ ολίγος ήμέρας 
διότι δένονται.—Μ-^Μ. Μ ά σ β «λ ί α ν..’Αντίτιμου Ημερολογίων έλή
φβη. Εύχαριστοόμεν πολύ.—Κ. Σ-Α "ά ρ ι σ σ α ν. Συνδρομή σας ίλή- 
φθη- Σάς ένεγράψαμεν. .Ημερολόγιου μετ άάοδείξεως σας απεστάλησαν.— 
Λ. Μ. Τ ρ α π ε ζ ο ΰ ν τ α. ’Επιστολή μετά περίέχομέυων, έλήφβη. Τα
χυδρομικές γράφομεν Ατενώς,— Δ. Δ. Όδησσ ον. Ιίαραγγελία σας 
άπεστάλη προχθές. Χρήματα έλήφβησαν. Άναμίνομευ χαί δπόλοιπον.—Π. 
Ρ. Β ο ν κ ο ο ρ ί σ τ ι ο ν. Συνδρομή σας έλήφβη. ‘Ημερολόγιου καί 
άποδειξις σάς απεστάλησαν.—Α. Φ. X α λ κ ί δ α. Στείλατε παραχαλοδ- 
μεν ίχχαβάρισιν λογαριασμού μας.—l. Κ. Σ 5 ρ ο ν. ’Εχει καλώς. Εύ- 
χαριστοδμεν. Άναμίνομεν ,.σοντόμως.—·_Σ, Δ*.-Π  Α. τ ρ α ς. ’Αντίτιμου 
Ημερολογίων έλήφβη; Εΐ’χίίριστςδμέν πολύ.ΜΕΓΑ ΟΙΝΟΠΝΕΓΕΙΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

‘ΝΕΑ ΧΙΟΣ.,
KflNXTANTiwor nrpiKH κ«ϊ mN

Έπί τής προκυμαίας^ κάτωθι τοήζτνοθοχτίον τής Εύρώπης 
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ

Κατασκβυάζβται Μαστίχη καί Κονιάκ άρίστης ποιότη- 
τος, έκ καθαρές σταφυλής. Άμφότερα έβραβεύθησαν κατά 
τήν τβλευταίαν «Διεθνή Έκθεσιν» τής Rochefort BUT 
ΜθΓ» τής Γαλλίας διά βραβείου πρώτης τάξβως, Σταυρου 
καί Μεταλείου χρυσοΟ και άργυροΟ καί διά Διπλώριατος 
Τιριής. Τό δέ ’Ύπουργεέον τών ’Εξωτερικών δι’ επιστολής 
έξέφρασε τοΐς κατασκευασταΐς τά συγχαρητήριά του διά 
τήν έξαίρετον έπιτυχίαν. Άνευ δέ ρεκλάμας μία μόνον δο
κιμή δύναται νά ττείσν} τό Σεβ. κοινόν τού τε ’Εσωτερικού 
καί ’Εξωτερικού περί τής γνησιότητος τών προϊόντων τού
των. Τιμαί λίαν συγκαταβατικαί.

'νπΟκατάβτ/ΐίκα. έν Κωνβταντενουπόλεε
ΧασΙρ Ίσκτ2τσ'ι Καράκιό2 Σοκάκι. '!Αρ. 80. 

ΊθρυθΙν τφ 1880.
Ειδοποιείται ώσαύτως ή έν Κωνσταντινουπόλει πολυά

ριθμος πελατεία του καί τό Σεβαστόν Κοινόν, δτι έν τφ αύ- 
τόθι ύποκαταστήματι έκομίσθή έσχά-ίως Μαστίχη έκ τών 
έν Γαλλία βραβέυθέντων είς Δκμέζάνας, ώς καί Κονιάκ φις
μικρά βαρέλι^. Ή δέ μόνη σύστασίς είναν αΕΛΘόκαΙΐΗ*.

Πώλησις χονδρικώς καί είς τιμάς λίαν συγκαταβατικάς. 
Τό κατάστημα δέχεται καί παραγγελίας. Μόνος άντι- 

πρόσωπος έν Κωνσταντινουπόλει. Αριστείδης Κ. ΙΙορίχης.

Άρτι· έξεδόθη ή ·Εμ.«ορ6πή βιομηχανική 
Γεωγραφία τοΟ κ. Θεοχάρη καί πωλείται πκρά τ$ κ. 
S. Ζύγουρα δρ. 2,50..

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ ’ΦΥΙΕΩΣ» ΤΟΥ 1899 ΕΤΟΤΓ

Έξεδόθη λαμπρόν, ώραϊον, τερπνόν, οικογενειακόν, φιλο
λογικόν, εικονογραφημένου, έν ταύτω δέ χρήσιμον καί δι
δακτικόν, χάριεν καί μελίρρυτον τό έφετεινόν Ημερολόγιου 
μας, δπερ πωλείται έν άπασι τοϊς βιβλιοπωλείοις τών ’Αθη
νών καί έν τοίς γραφείοις μας, άντί φρ. 2 άπλοΠν καί φρ. 3 
ρχυσόδετον.

ΤΓΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕϊΆ ΔΕΟΝΗ


