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Αυτόματες διανομή 
καί εξέλεγξες σιδηροδρομικών εισιτηρίων-
Δέν «ιναι νομίζομεν άτοπον, νά έρωτηθήτις τί έστι σιδη

ροδρομικόν είσιτήριον; Και μολον
ότι θά έκλάβη τήν έρώτησιν ώς 
άστεΐαν, νομίζων, οτι γνωρίζει, 
τί έστι σιδηροδρομικόν είσιτήριον 
ή ticket, ώς το όνομάζολισιν οί 
"Αγγλοι, ήτοι μικρόν παραλλη
λόγραμμον χαρτόνιον, ποικίλου 
χρώματος,δπερ όταζειδεύων προ- 
μηθευόρίενος έκ τίνος σταθμοΟ,δύ
ναται νά είσέλθν) εΐς άμαξοστοι- 
χίαν δι’ όποιανδήποτε διεύθυν· 
σιν, έν τούτοις δέν κρίνομεν άπδ 
σκοπού ν’ άναφέρωμιν τινά και 
π;ρι αύτοϋ, πριν ή είσέλθωμεν 
εΐς τήν ουσίαν τού κυρίου θέμα
τός μας,

Τδ σιδηροδρομικόν είσιτήριον 
δέν είναι τόσον άπλούν, όσον 
νομίζεται, φίρει τδ όνομα χαί τδ 
γραφεϊον τού σημείου τής άνα- 
χωρήσεως, τήν ημερομηνίαν, τήν 
θέσιν, τδ σημεΐον τής άφίξεως, 
τή,ν διατίμησιν καί 'τέλος συνθη- 

βαυμ.τουργΟς μηχανή τινα άριθμβν, δι’ ού ή
εταιρεία διά μεγαλειτέραν άσφάλειαν έξελέγχει τδν σταθ
μόν. Τδ δέ πάχος τού χαρτονιού τούτου είναι περίπου ένδς 
χιλιοστομέτρου.

Κατά τάς συνθήκας ταύτας, έκαστος σταθμδς έχει ίδια 
εισιτήρια, ιδιαιτέρως έκτετυπωμένα διά τήν χρήσιν αύτού 
καί φέροντα τδ όνομά του. Πρέπει λοιπόν, έκαστος σταθμδς 
νά έχη άρκετδν άριθμόν εισιτηρίων, όπως διαθέτη αύτά

άναλόγως τών άναγκών τής ύπήρεσίας του ’Αλλά τδ τοιού
τον είναι κάπως δυσκαιόρθωτον, διά πολυαρίθμους σταθμούς· 
Άς λάβωμεν ύπ’δψιν έταιρ'ίαν τινα. περιλαμβάνονταν χι- 
λίους σταθμούς. Ό άριθμδς οδτος δέν είναι ποσώς υπερ
βολικός, διότι έν Γαλλίιε ύπάρχουσιν έταιρεΐαι συγχείμεναι 
έκ περισσοτέρων τοιούτων. Πρέπει λοιπδν εΐς σταθμδς νά 
έχρ 999 είδη εισιτηρίων διά τάς λοιπάς διευθύνσεις, έάν 
παραδεχθώμεν έν είσιτήριον δι’ έκαστον σταθμόν. Έν τού- 
τοις είναι λίαν εύνόήτον, ότι ή υπηρεσία δέν είναι δυνατόν 
νά έκτελεσθή μόνον δι’ένδς εισιτηρίου, διότι είς έκαστον 
σταθμόν πρέπεί νά ύπάρχωσι εισιτήρια 1,2 και 3ης θέσεως, 
εισιτήρια ολοκλήρου θέσεως, ήμισείας και ένδς τετάρτου, 
ώσαύτως εισιτήρια στρατιωτικά, διά κΟνας, άποσκευάς 
κτλ. Υπολογίζονται λοιπόν εΐς 15 διάφορα είδη τά είς 
έκαστον σταθμόν άπαραιτήτως άναγκαιούντα εισιτήρια.

"Ωστε, όπως είς έκαστον σταθμόν ύπάρχωσι άνάλογα 
είδη εισιτηρίων διά 999 σταθμούς, ό σταθμάρχης οφείλει 
νά έχη 11,985 εισιτήρια παρ’ έαυτώ. Άλλά, όπως ύπάρ- 
χγ εν είσιτήριον διά μίαν εβδομάδα, ήτοι 7 ήμέρας, πρέπει 
είς έκαστον σταθμόν νά ύπάρχη ό άριθμδς τών 104,895 
εισιτηρίων καί επειδή ή υπηρεσία κατά τδ όλίγον χρονικόν 
διάστημα δέν έξασφχλίζετχι δι’-ολιγωτέρων τών 400 εισι
τηρίων δι’έκαστον σταθμόν, έπέρχεται ή άνάγκη δι’ έκα
στον σταθμόν 41 έκατομ. 858,000 χιλ. ! I ! εισιτηρίων! ! !

.Μή έκπλήττεταί τις ποσώς διά τόν άριθμδν τούτον ! 
διότι έχομεν 52 εβδομάδας δι’έκαστον ίτος. Ό δυστυχής 
σταθμάρχης όφείλει νά προμηθευθή 2 δίς έκατομ. 181 
έκατομ. 816 χιλ. εισιτήρια δπως δυνηθή νά έζοικονομήση 
τήν υπηρεσίαν αυτού. ■

Έάν ήναι δυνατόν νά σχηματίσωμεν στήλην τινά δι’ όλων 
τών εισιτηρίων τούτων, έκάστου εισιτηρίου έχοντος πάχος 
ενός χιλιοστομέτρου,· θά άποτελέσωμεν στήλην ύψους 2 
ΐκατομ. 181 χιλ. 816 χιλιομέτρων, δηλαδή δεκατρείς 
φοράς και τρία τέταρτα τόν γΰρον τής γής !

Πρδς άρσιν λοιπόν τού δυσκατορθώτου τούτου πράγμα
τος, έφεύρον τδ σύστημα ticket,passe-partout,(ήτοι εισιτή
ρια λευκά).

Όνομάζουσι δέ έν τ$ σιδηροδρομική διαλέκτφ passe-par-
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tout, εισιτήρια Ατινα φέρουσι τάς έξές διατυπώσεις. 1° τδ 
δνομ-α καί to γραφεϊον τις έκδόσεως, 2’ν τήν ήμερομηνίαν, 
3°ν τήν θέσιν, 4’ν τδ είδος ττ,ς θέσεως. Γραμμαι δέ ί τδ 
μουσικόν πεντόγραμμον επιτρέπουσι τήν σημείωσή τοΟ 
σταθμοΟ τές άφίξεως ώς καί τίς διατιμήσεως. Ιδού λοιπίν 
τδ μέσον δι’ ο5 άπαλάττονται οί σταθμοί τδν τόσων- δια
φόρων εισιτηρίων. Τδ τοιούτον μέτρον, Αληθώς, φέρει με- 
γάλην εύκολίχν εΐς την υπηρεσίαν, άλλά Ενέχει και τάς 
Ελλείψεις του·

Έννοοΰσιν ευκόλως οί άναγνδσται, δη Εταιρεία τιςάπλώς 
καί ώς Ετυχε δέν διανέμει τά εισιτήρια ταΰτα. Προηγου
μένως 3ti καταλλήλων μέτρων Εγγράφει τάς διαφόρους 
διευθύνσεις και Εξασφαλίζει αύστηράν ntva Εξέλεγξιν. Δυ
στυχώς όμως πολλάκις δέν αρκεί ή καλή θέλησις, διότι πα
ρουσιάζονται προσκόμματα άνεπίδεκα Γσως διορθώσεως. Τδ 
σύστημα passe-partout, καθιστά τήν έξέλεγξιν ιδανικήν, 
τά λάθη δέ άφ’ ένδς καί αί καταχρήσεις άφ’ ετέρου έπι 

'πολάζουσικχΐ αί έταερεΤαι δντως ύφίστανται πολλάς ζημίας.
Έξετάσωμεν τίνι τρόπω έκτελέϊται ήδη ή Εξέλεγξις 

τών σιδηροδρομικών εισιτηρίων. Δέν είναι δύσκολον νά εν- 
νοήση τις διά ποιον λόγον αί έταιρεΐαι τυπώνουσι τά εισι
τήριά των, και άποφεύγουσιν οσον τδ δυνατόν τδ σύστημα 
passe-parlOUl δπερ προξενεί άπειρα λάθη· Όταν τά εισι
τήρια είναι έντυπα φέρουσιν ολας τάς προρρηθείσας διατυ
πώσεις πλήν τίίς Ημερομηνίας, ήτις τίθεται κατά τήν τε- 
λευταίαν στιγμήν τίς έκδόσεως δι’ Ιδιαιτέρου μηχανήμα
τος. Τότε άρχεται εργασία λίαν δυσχερής, Ητοι ή ταξιθέ- 
τησις αύτών άναλόγως τής κατηγορίας, τής σειράς και τών 
βαθμών. Flvat αδύνατον κατά τήν έπίμοχθον ταύτην έργα- 
σίαν νά μή συμβώσι διάφορα λάθη-

Τά εισιτήρια ταξιθετοΰνται, σχηματίζουσι μικρά δέμα
τα καί Επ’ αυτών τοποθετείται έπιγραφή στρας άναγνώρι- 
σιν. Ούτω προπαρασκευασθέντα στέλλονται εΐς τούς σταθ
μούς διά τής κεντρικής άποθήκης, άφοΰ έγγραφώσιν είς τδ 
βιβλίον τής Εξόδου.

Έν τοϊς σταθμοίς τούναντίον, έγγράφουσιν είς τδ βι- 
βλίον τής Ησόδου ύπ’ευθύνην αυτών. *Η  κεντρική άποθήκη 
Ανοίγει ΕκτοΤε Ιδιαίτερον λογαριασμόν δι’ έκαστον σταθμόν, 
οστις οφείλει πάντοτε νά. καθιστ^ ένήμερον περί τής χρώ
σεως αυτοδ καί νά εΐδοποι^ εγκαίρως αύτήν έάν τυχόν 
ή προμήθεια πλησιάζει πρδς τδ τέλος. Εύκόλως δέ τις δύ
ναται νά φαντασθέ όπόσον επίπονον είναι τδ έργον τούτο 
και όποιον προσωπικόν έχει Ανάγκην πρδς έκπλήρωσιν τών 
διαφόρων τούτων διατυπώσεων.

Άλλά ή έξέλεγξις, θά μοί είπητε πού ύφίσταται; Βε
βαίως ! Πρέπει νά τό όμολογήσωμεν έκτελείται λίαν άτε· 
λδς. Αί έταιρείαι ούδέν άλλο μέσον έχουτι ή νά παραβάλ- 
λωσι τά πώληθέντα εισιτήρια «ρός τά συλλεγέντα Εκ τών 
Επιβατών. Έν τούτοις πόσα χάνονται ή σκοπίμως ή καί 
έξ Απροσεξίας ; Εις τήν Εταιρείαν τού Σιδηροδρόμου Άθη- 
νών-Πειραιώς ούδεμία παραβολή τών πωληθεντων καί 
συλλεγέντων εισιτηρίων γίνεται, διότι κατά τήν γνώμην 
τού Διευθυντού αύτής κ. Τριανταφυλλίδου, είναι πράγμα 
αδύνατον, καί έχει πολύ δίκαιον, δέν πρέπει όμως παρά 
τής διευθύνσεως νά λαμδάνωνται άλλα μέτρα ; δέν πρέπει 
τά πάντα νά διέπωνται ύπό καλού κανονισμού ;

Παρατηρούμεν λοιπδνδτι άρκετά εισιτήρια Εξαφανίζον
ται, έάν λοιπόν τδ τοιούτον συμβαίνη σκοπίμως j Συνέλα- 
βον πρό καιρού έν Παρισίοις άτομόν Tt, τό οποίον έπί τρείς 
μήνας έτάξείδευε διά τού ίδιου εισιτηρίου. Σταθμάρχης τις 
έν Γαλλία, συνεννοηθείς μετά τού ύπαλλήλου τού συλλέ · 
γοντος τά εισιτήρια παρακειμένου τίνος σταθμού έλάμδανε. 
παρ’ αυτού τά συλλεγέντα εισιτήρια καί μετεπώλει αύτά, 
εως δτου μυστικός τις Επιθεωρητής άνακαλύψας τδ πράγμα 
κατήγγειλεν αύτούς.

*Ωστε ή έξέλεγξις διά τών συλλεγομένων εισιτηρίων καί 
μέ βλην τήν άπαιτουμένην προσοχήν, δέν φέρει εύάρεστα 
Αποτελέσματα.

Ό μόνος άληθής τρόπος τής Εξελέγξεως τών εισιτηρίων, 
ό δυνάμενος νά κατανίκηση βλας τάς (ίηθείσας δυσκολίας, 
συνίσταται είς τδ έκτελήται μαθηματική καί Αναμφισβήτη
τος Αρίθμησις αύτών κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν πωλούνται. 
Τδ τοιούτον δέ πραγματοποιείται διά τού ήδη άνακαλυ- 
φθέντος μηχανήματος ώς βλέπετε αύτδ Ιΐς τήν άνω εικόνα.

Πρό καιρού έγένοντο διάφοροι μελέται, όπως έπιφέρωσι 
διόρθωσίν Ttva τού κακού τούτου καί έπί τέλους εόρον, τή*  
θαυματουργόν ταύτην μηχανήν. -

Τό μηχάνημα τούτο, ώς παρίσταται έν τί) είκόνι, έχει 
σχήμα κιβωτίου, τρείς δέ άνωθεν θυρίδες έπιτρέπουσι τήν
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εισδοχήν εισιτηρίων J, 
II καί III θέσεως. Τδ 
Εξωτερικόν τές μηχανής 
είναι λίαν κομψόν καί 
κανονικόν, ό δέ έσωτερι- 
κός όργανισμός της είναι 
τόσον περίπλοκος, ώστε 
ό Εφευρέτης έχρειάσθη 
όκτώ βτη, όπως, φβάσγ 
είς τό πόθούμενόν Απο
τέλεσμα. Δεξιόθεν υπάρ
χει πολυγωνοειδής τρο
χός, όστις στρεφόμενος 
εύκόλως Επιτρέπει τήν 
κατάταξιν διαφόρων πι
νακίδων έπί δείκτου
τίνος.

Ό υπάλληλος λοιπόν δέν Εχει παρά νά τοποθετήση τήν 
κατάλληλον πινακίδα, νά ρίψη εΐς τάς θυρίδας τό χαρτίον 
τών εισιτηρίων καί νά λάβη έντυπα εισιτήρια διά τήν ζη- 
τηθείσαν διεύθυνσιν μέ βλας τάς Απάιτουμένας λεπτομέ
ρειας. Ιδού λοιπό*  μία μεγάλη εύκολία, ώ; πρός τδ χρονι
κόν διάστημα, άλλ’ Εκτός.τούτου περιέχει καί άλλας άπει
ρους ώφελιίας ώς θά ίδωμεν.

Διά τής έξελεγκτικής Μηχανής αί έταιρείαι δέν είναι 
πλέον ύποχρεωμέναι νά προετοιμάζωσι τά άπαιτούμενα είσι- 
τήρια,διότι ή έκτύπωσις γίνεται αύτΟμάτως διά τήςΜηχανής 
όπόταν ό υπάλληλος τής Άμδέρσης, διότι λαμβάνω τδν 
σταθμόν τούτον ώς παράδειγμα, θέτει τό πινακίδων τής 
πόλεως Fleurus είς τόν δείκτην, ή μηχανή τότε προετοι
μάζεται έσωτεοικώς νά έντυπώσγ εισιτήρια’ διά τήν πόλιν 
ταύτην. Τό αύτδ συμβαίνει καί δι’ όποιανδήποτε άλλην 
πόλιν. Διά τού μηχανήματος τούτου παύει ή άνάγκη τής 
τυπώσεως, τής ταξιθετή'εως, τής προμήθειας τών εισιτη
ρίων, ό άριθμδς τών ύπΐΧΑλήλων καί τ’ άπειρα γραφεία.

Ή ύπηρεσία απλοποιείται θαυμασίως, ή κατάχρησι; κα
θίσταται σχεδόν Αδύνατος,^ και- τό πλήθος καί τόν θόρυβον 
τών ύπαλλήλων διαδέχεται ό Ανεπαίσθητος κρότος τικ-τάκ 
μικρού τίνος κιβωτίου. ·

Ιδού ό τρόπος τής έκτυπώσεως καί διανομής τών εισιτη
ρίων. Μένει τώρα νά έκθίσωμεν τδν τρόπον τής έξελέγξεως· 
διότι έν αύτώ συνίσταται τδ θαυμάσιου καί περίεργον τού 
μηχανήματος. Ταυτοχρόνως μέ τήν έκτύπωσιν τών εισιτη
ρίων, χάρτιναι ταινίαι έσωτερικώς έκτυλίσσονται έφ’ ών Εγ
γράφονται ώς έπί λογιστικού βιβλίου τά έκτυπωθέντα καί 
έκδοθέντα υπό τού μηχανήματος εισιτήρια.

Τδ εσπέρας ό σταθμάρχης- άνοίγων τδ κιβώτιου λαμβά
νει τήν έξελεγκτικήν ταινίαν καί δι’ ένδς καί μόνου βλέμ
ματος λέγει είς τόν υπάλληλη.

«Κύριε, έχετε 2885 φρ. καί 25 λεπτά εΐς τό ταμείον 
σας, σάς παρακαλώ νά μοί τά παραδώσητε». Δέν είναι δυ
νατόν νά ύπάρχγ ούδεμία διαφορά, διότι ή μηχανή είναι 
αλάθητος.

’Ιδού λοιπόν έν. όλίγοις τδ θαυμάσιου τοΰτο μηχάνημα τό 
οποίον αί πλείσται εύρωπαϊκαί έταιρείαι παρεδέχθησαν καί 
τό όποιον εύχής Εργον θά ήτο άν εΐσήγετο και παρ’ ήμΐν 
καί πρό παντός είς τδν Σιδηρόδρομον Άθηνών-Πειραιώς,

ένθα τόση μεγάλη ανωμαλία ύπάρχει έν τ$ διανομή) τών 
ε-ίσιτηρίων.

X. Άνεμογιάννης

ΠΑΡΑΦΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΦΡΟΣΤΝΗΣ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΆΛό τής δημοόιευθβίάης έκθέόεως τοΰ Δρομοκαΐττίου 
Φρενοκομείου καί τών επιστημονικών παρατηρήσεων τοΰ 
Διευθυντοΰ αύτοϋ κ. Τσιριγώτη,άποσπώμεν τάς έξήςένδια- 
ρούσας πληροφορίας.

Έν Έλλάδι δύο λειτουργοΰσι φρενοκομεία, , τδ μέν έν Ά- 
θήναις, τό δέ έν Κερκϋρμ. Τοΰ πρώτου ή λειτουργία ήρξατο 
τήν ί ’Οκτωβρίου 1887, τοΰ δευτέρου κατά τό 1833. Τό 
έν Άθήναις είναι φερώνυμον τοΰ Ιδρυτοϋ αύτοϋ Δρομοκα?- 
του, έν ω τό τής Κερκύρας άνήκει είς τό Δημόσιον, παρ’ 
οΰ καί συντηρείται Τήν σήμερον νοσηλεύονται έν τώΔρο- 
μοκαϊτείφ 120 παράφρονες, περί τούς 200 δέ έν τφ τής Κερ
κύρας. Οίοσδήποτε, καί μή τυγχάνων ίατρός, ήθελεν άπο- 
ρήσμ καί δυσπιστήσμ δτι οί 320 παράφρονες αυτοί καί μόνοι 
άπαρτίζουΟι τόν πληθυσμόν τών παρ’ ήμΐν παραφρόνων.

Κατά τάς,άρνόθείδας πληροφορίας ό μόνιμος καθημερινός 
πληθυσμός τών ’Αθηνών άνέρχεται περίπου είς 150 χιλιά
δας. Κατά τάς σχετικός έρεύνας νοσηλεύονται έν τοϊς δυόί 
φρενόκομείοις τοΰ Κράτους περί τούς πεντήκοντα ή έξή- 
κοντα παράφρονες, ών διαρκής καί μόνιμος κατοικία θεω
ρούνται αί Αθήναν έτεροι νοσηλεύονται είς έξωτερικά 
Φρενοκομεία,άλλ’ ό άριθμός τούτων λίανπεριωρισμένος τυγ
χάνει- έτεροι τριάκοντα τουλάχιστον νοσηλεύονται κατ’οί
κον λόγφ προλήψεων, έτεροι τριάκοντα σχεδόν περιφέρον
ται άνά τάς όδούς καί τών όποίων τάς συχνός έπιάκέψεις 
μόνη ή Αστυνομία ευχαριστείται νά έχμ.

Ίσως δμως άνεύρμ τις παράφρονας, έστω καί όλίγοις, είς 
τάς μονός καί τάς φυλακάς. Ύποθέτομεν λοιπόν, δτι άν 
έγίνετο μία έπιστημονική άπογραφή τών έν ’Αθήναις φρε
νοβλαβών, ήθελον βεβαίως καί άσφαλώς έπικηρυχθφ ώς πάσ- 
χοντες διαταρατάς διανοητικός 150 τουλάχιστον έκ τών κα
τοίκων. Γενομένης δέ Αποδεκτής τής άρχής, δτι ό πληθυ
σμός τών ’Αθηνών άνέρχεται είς 150 χιλιάδας, προκύπτει 
δτι έπί 1000 κατοίκων άναλογεϊ είς περίπου παράφρων καί 
συνεπώς τοιαύτα έξαγόμενα έφαρμόζοντες κατ’ άναλογίαν 
έπί ώρισμένου άριθμού κατοίκων καί ώς πρός τάς λοιπάς 
τοΰ Κράτους πόλεις, έκόντες άκοντες φθάνομεν είς τό συμ
πέρασμα ότι έπί 2 500,000 πληθυσμού ό άριθμός τών φρενο
βλαβών δέον ν’ άνέρχηται είς 2,500.

01 πλείστοι τών παραφρόνων έν Έλλάδι, ιδίως δέ τών 
κατωτέρων τάξεων είναι έκτός τών φρενοκομείων, γινόμε 
νοι καθ’ έκάστην τό άντικείμενονδιαόκεδάσεως καίχλεύης 
τών πολλών, ή γινόμενοι έρμαιον άκατασχέ των νοσηρών πα- 
ρορμήόεων πρός βλάβην ιδίαν καί τής κοινωνίας.

Έάν δέ ληφθώσιν ύη' δψιν οί μικρόνοες, οί άνι- 
σ ό ρ ρ ο π οι, οι πάόχοντες διαστροφάς τής καλουμένιις Λ- 
θ?.ι κ ή 4 .0 φ αί ρ.ας,.οί έφευρέτάι .τής δ ι η ν ε κο ΰ ς κ ι- 
ν ήσεως,τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου,οί θ ρ η- 
σκομανεϊς, οΐ έπιληπτικοί, κ.τλ οϊτινες ώς μή 
έκδηλοΰντες διαρκώς παραληρητικάς ιδέας, ή δντες άκίνδυ- 
νοι, παρέρχονται άπαρατήρητοι ύπό τών μή ειδικών πρός! 
διάγνωόιν τοιούτων παθήσεων, ώς έπίσης έάν ληφθώόιν ύπ’^ 
δψιν οι πάόχοντες κατ’ δάτίαν άλλοιώσεις ήμιπληγικοί,είς 
τοΰς.όποίους ίχομεν πλείστάκις διαταράξεις τής διανοίας. 
έν τοιαύτμ περιπτώσει ό άριθμός τών π ιρ’ήμΐν παραφρό
νων αύξάνεται.

Ή φρενοβλάβεια δέν έκτήόατο βεβαίως έπαρκές παρ ’ ήμΐν 
έδαφος άχετικώς πρός τά άλλα Κράτη, έν οίς έπί 1000 κα
τοίκων άναλογοΰόι 3 τούλάχιότον παράφρονες· άπό τίνος 
δμως-ύποπτα σημεία Αναφαίνονται, πειθαναγκάζοντα ήμδς 
νά φοβώμεθα, δτι έν τφ μέλλοντι ό άριθμός τών φρενοβλα
βών καί παρ ’ ήμΐν θά όυμβαδίζη πρός τόν τών άλλων τής 
Εύρώπιις λαών

Έκ τών βιβλίων προκύπτει, δτι κατά τό δεκαετές δια- 
ρεΰσαν διάστημα προσήλθον πρός νοσηλυίαν 545 άνδρες καί 
173’γυναΐκες.

Ποιος ό λόγος τής διαφοράς ταύτης ; -
"Ισως πολλαπλούς· ούδεΐς δύναται ν’ άρνηθμ, δτι ό μέχρι 

τοΰδε τηρούμενος έγκρατής βίος έκ μέρους τών Έλληνί- 
δων, ή μή άνάμιξις αύτών είς έργα καί έπιχειρήόείς, ή ά- 
ποχή άπό τοΰ περί ύπάρξεως άγώνος, καί Λ είς τά οικια

κά μόνον άσχολία αύτών. είναι λόγοι συμβάλλοντες τά μέ. 
γιστα ώς πρός τήν μεταξύ τών δύο φύλων διαφοράν άλλά 
άδιότάκτως έπιδρα προς τοΰτο σπουδαίως καί έτερος λό
γος κοινωνικού μάλλον ή έπιότημονικού χαρακτήρος. Τήν 
έν τφ φρενοκομείφ άπομόνωσιν, προκειμένου περί γυναικός 
ίδία δέ άγάμου, άποφεύγουόι πάντες έν γένει, πλούσιοι καί 
πένητες, καθ ’ δόον θεωροΰδι λίαν δυσχερή τήν μετέπειτα 
άποκατάστααιν αύτών, έστω καί μετά πλήρη ίασιν».

t. --------------------------------------- .

ΠΛΧ ΕΦΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Τό Ατμόπλοιον ί ί κινητήριος ριτ)χ«νί) τών πλοίων χρο
νολογείται Από τού 17ου αΐώνο;. Δύο Γάλλοι ό Denis 
Papin καί ό De Zouffroy εΜν οί πρωτεργάται ούτως εί- 
πείν, ώς ρίψκυτβς την iSixv έ^ευρέαεως κυνητηρίου μ.τ)χα- 
ν$ίς τών πλοί«% καί ώς έπιχειρησ«ντες τό πρώτον πείραμα 
κατά τό 1665. Μετ’ αύτούς έρχεται ό περίφν)|4ος ’Αμερι
κανός Fulton, ,βστις Ανακινήσας την έφεύρεαιν τών βύο 
πρώτων κατόρθωσε, καίτο·. Απειροι δυσκολίας και έμπόβια 
παρενεβλ-ήθηταν, νά έπιτύχγ νην τελειοποίησιν τίΐς κινή- 
τηρίου ταύτης μηχανές.

Ί<ίτοοΐα τοΰ Papin.
Έγεννήθή έν Blois τής Γαλλίας, παιΧιόθεν β’ Ασχολού

μενος νά μεταφέρω εμπορεύματα διά μικρού τίνος πλοια 
ρίου καί βλεπων τό δύσκολον τ$ς μεταφοράς, μή βελτιού- 
μενον ού&όλως, καίτοι μεγάλαι ποοσπάθειαι κατεβάλλοντο 
βιά τοΰτο, Απεσύρθή τίς εργασίας ταύτης και έπεδόθτ) Αεν- 
νάως Εργαζόμενος εν τινι σιοηρουργείω. εΐς εφεύρεσιν οίου- 
βήποτε τρόπου δυναμένου νά βιευκολύνΐ) τ·ίιν Six θαλασσής 
μεταφοράν, καθώς καί την θέσιν τών δυστυχών ναυτικών, 
οίτινες εΐς τόσους ύπεβάλλοντο κόπους· ίχων βέ εφευρετι
κήν Επίνοιαν, $τις ενεφορβϊτο και ύπό τίς $έ«ς του,κατόρ
θωσε μετά πάροδον όλίγων Ετών νά Εξεύρη μικράν τινα μη
χανήν S? ΑτμοΟ, τ·ήν οποίαν Εν τω Αμα Ε τοποθέτησεν Εντός 
πλοιαρίου καί Επεληφθη τών δοκιμών. Ή κίνησις τίς μη
χανές ταύτης μετείίσετο Six λωρίων εΐς τροχόν, κείμενον 
είς τό όπίσθιον μέρος καί φέροντα πολλάς πτέρυγας έν 
sfSsi πτύων, αίτινες Αντικαθίστων τάςκώπας. β'Η ϊύνα- 
μις χύτη, Ελεγε ό Papin, θά είναι κατά πολύ άνωτέρα τίΐς 
τών κωπηλατών καί ουτω μετά περισσοτέρας ταχύτητος 
θά πλέγ τό πλοϊον Εν θαλάσση».

Αί δοκιμαΐ Εστέφθησαν ύπό Εξαιρετικές Επιτυχίας, άλλά 
οί κάτοχοι τών πλοιαρίων τοΰ τόπου, πληροφορηθέντες περί 
τές μηχανές ταύτης έξηγέρθησαν φοβεροί κατά τοΰ Papin, 
προβλέποντες κατά την ιδέαν των καταστροφήν τοΰ Εμπο
δίου καί τήν άρσιν τής Εργασίας. Φωναι διαμαρτυρίας παν- 
ταχόθεν έξηγέρθησαν:Τί θά γείνγ τό εμπόρων μας ; Ελε- 
γον,, έάν μεταχείρισή τις τοιαύτας μηχανάς, δέν θά Εχρ 
πλέον τις άνάγκην κωπηλατών, ναυπηγών κτλ. *Ολαι  άύται 
χί μηχανα'ι καθιστώσιν τούς βραχίονας μάς Ανωφελείς, θά 
μ«ς ύπεξαιρέσωσπ ' τά μέσα τές διατροφές μας. ΠΑραυτα 
συνεσκέφθησαν μυστικώς και άπβφάσκτ'αν έν Ανάγκη και 
διά τές βίας τήν έμπόδισιν τές χρη««ως τοιαύτης άνακα- 
λύψεως άντιβαινούσης πρός τά συμφέροντά των. Τήν έπομε- 
νην νύκτα κατεθρύμμάτισαν τό πλόιάριον μετά της μηχα
νές τοΟ Papin, αύτήν δηλαδή τήν νόμιμον ιδιοκτησίαν του·

Ό Papin βκτοτε κατεστραμμένος, Ανευ Ασύλου, διήγαγε 
τό λοιπόν τοΟ βίου του Εν άθλιότητι κάΐ Εγκαταλείψει. 
Μάλιστα είναι Αγνωστον, είς τινα πόλιν καί ποιον Ετος 
Απέθανεν.

Ή βία αύτη και σπουδή των κατόχων τδν πλοιαρίων 
ουδόλως ήσαν Ακριβείς καί σύμφωνοι πρός τό δίκαιον. Καί 
πραγματικώς, ούδεΐς Εχει τό δικαίωμα βιαίως νά Ιμποδίζη 
τούς άλλους άπό τοΟ νά ποιώσι χρέ«ι·*  τές Ελευθερίας των, 
Εστω καί δν ή χρέ«»ς αδτη είναι Αντίθετος πρός τά συμφε- 
ροντά μας ή είς τά ΐ5ικά τω-· Ουτ’ως οί κάτοχοι τών 
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πλοιαρίων ού μόνον έγένοντο αίτιοι ανεπανόρθωτου Αδική
ματος είς τον Papin, άλλα καί ·η άνθρωπότης ίη θά έχανε 
διά τής βίας .των τά προτερήματα τής άτμήρους ναυτιλίας, 
έ«ν άλλαι μεγαλοφυίαι δέν έπετύγχανον βραδύτερον νά 
καταδάλωσιν τάς άντιστάβεις καί τάς προλήψεις.

Ίότορία τον Fulton.

Πολλά! όλίγαι έκ τών μεγάλων καί π·ρκρχνών άναια- 
λύψεων δέν έθεωρήθηταν ευθύς έξ άρχής ώς μωρίαι υπό 
τοΟλαΟϋ.

‘Ο Fulton έγεννήθη χατά το 1765 είς τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας, έχ λίαν πτωχών γονέων. ΆφοΟ ’ εμαθε μόνον 
γραφήν καί άνάγνωτιν ει'< τι μικρόν επαρχιακόν σχολεΐον, 
είσήλθε ώς μαθητευόμενος παρά τινε χρυσοχόφ τής πρω- 
τευούιίης. Βραδύτερον δ’ έπεδιδάσθη διά τήν ’Αγγλίαν και 
έκεΐ έσπούδασε την μηχανικήν. Έκτοτε’ άνεκάλυπτε καί 
άνεχάλυπτε άνενδοτως. Τό κοινόν χα! ή ’Αγγλική Κυβέρ 
νησις άπηξίωσαν προσοχές τάς άναχαλύψετς του. Τοΰτο τόν 
άπηγοήτευτε χα! έλπίζων νά ιυργ πλείονα εύνοιαν καί 
ένθάρρυνσιν έν Γαλλίιι:, διεπερασε τόν πορθμόν χα! έφθαοε 
είς Παριβίους χατά τό 1796.

Τό πρώτον άτμόπλοιον

Έν Γαλλία ευρε όπωβοΟν ύποστήριξίν τινα έκ μέρους 
τις Κυδερνήτεως. ΕΙτα δρω; χα! ένταΟθα έγκατελείφθη 
και ελλείψει πόρων ζωής, έμελλε νά άναχωοηση έκ νέου 
διά την Αγγλίαν, δτε συ,ηντησε συμπατριώτην τινα, 
ό οποίος τψ έδάνεισε άρκετά χρήματα.

Χάρις.είς την βοήθειαν ταύτην, ό Fulton ήδυνήθη νά 
πραγματοποίησή μεγάλην ιδέαν, ην πλέον τών 100 έτών 
πρότερον ό Papin είχε προσπαθηση ματαίως νά έφαρμώση. 
Κατεσκεΰασε άτμόπλοιον μικρόν, οδτινος έγένοντο αί δοκι- 
μαι μετ’ άκρας έπιτυχίας κατά τδ 1803. Αλλά δυστυχώς 
έγένοντο κατ’ έχίίνην την εποχήν, καθ’ ήν ό Ναπολέων 
κατηγαγε μακράν σειράν πέριφανών νικών, έφ’ ών προση- 
λοδτο άπατα ή προσοχή τής Γαλλίας. ’Εκείνοι μάλιστα, 
οΐτινες είδον τάς δοκιμάς, δέν έδράδυναν νά τάς λησμονη- 
σωσι, τόσον ήτο ζωηρά ή άπασχόλησις, ήν ένέπνεον οί τοΟ 
έξωτερικοδ Αγώνες είς την Γαλλίαν.

Ό Fulton ήναγχάβθη.ύπό τής γενικής ταύτης άδιαφο- 
ρίας νά εγκατάλειψη τήν Γαλλίαν .και νά έπιττρέψη είς τήν 
‘Αμερικήν. Μόλις εφθασε ε!ς Νέαν Ύόρκην, κατισκευασε 
νέον μικρόν άτμόπλοιον. ίπερ ώνόμζσε «Κλερμόν». ‘Αλλά, 
άντ! ίνθαρρυνσεως, ήνήλπιζε νά εδρη παρά τ<ς συμπα- 
τριώταςς του, ευρε τήν άπιστίαν και δυσμένειαν. ‘Άπαντ.ες 
έν Νεβρ ‘Γόρκη δέν άνέφερον τό πλοΐον ή διά τής λέξεως 
«Folie-Fulton» ήτοι «Τρέλλκ τοΟ Φούλτωνος»

Τέλος ή διά τάς δοκιμάς δρισθείσα ημέρα έφθαοε, τό 
Clermont έρρίφθη είς τόν ποταμόν κα! ό τολμηρός μηχα
νικός άνήλθε είς αυτό έν μέσφ φοβερών άποδοκιμασιών και 
χλευασμών τοΰ άμαθοΟς πλήθους. Μόλις τό έν τξ> λέδητι 
δδωρ έδρασεν, άμέσως τό άτμόπλοιον άνήλθε άκολύτως τό 
σφοδρόν ρεΟμα τοΟ ποταμοΟ. Πάραυτα δέ οί άπιστοδντες 
κα! ειρωνευόμενοι έπαυσαν μυκτηρίζοντες, δλως δέ τουναν
τίον ουνίβη, δταν ΰπερθερμανθέντος τοΟ λέβητος, έδωκεν οδ- 
τος τΟιαύ.την δύνβ^μιν είς τό πλοίον, ώστε ήρξατο τοΟτο νά 
τρέχη μετά ταχύΐητος, τριών λευγών καθ’ ώραν. Τότε ά· 

παντες οί θεαταΐ άνεξαιρέτως έπεδόθησαν είς βροντώδεις 
έπευφημίας.

’Ολίγα; ημέρας μετά τάς έπιτυχεϊς δοκιμάς, αί έφημε- 
ρίδες τής Νέας Ύόρκης άνήγγελλον. οτι τό «Κλεομδν» θά 
έκτελή τακτικούς πλόας μεταξύ Νέας Ύόρκης καί ’Αλβα
νίας (Albany).

Τό πρώτον ταξείδιον ύπήρξε πλήρες· αστείων συμδεβηκό- 
των. Άπαντες οί πορθμείς οίσινες κατφκουν είς τάς δχθας 
τοΟ ποταμοΟ, βλέποντες νά προχωρώ κατά τήν νύκτα τε
ράστια μηχανή, ήςτινος ή καπνοδόχος έξήρεύγε έν τω άέρι 
πυρ καί καπνό*,  κατεπτοήθησαν υπό άνεξηγήτου τρόμου. 
Τινές μέν έκρύπτοντ.ο άποφεύγοντες· ουτω τήν εκπληκτικήν 
έμφάνισιν αύτής, ήτις προύχώρει μετ’ απίστευτου ταχύτη
τες, άλλοι δέ έγονυπέτουν κα! έδέοντο τοΰ ΘεοΟ έγκαρ- 
δίως. Έν τούτοις ή μηχανή έζηκολούθει τήν πορείαν της 
καί μετά 32 ώρας έφθασεν είς ’Αλδανίαν. . .

Παρά τάς συνεχείς και άδιαλείπτους δημοσιεύσεις τών 
εφημερίδων, ότε τό άτμόπλοιον τούτο έδέχετο έπιβάτας 
ούδε'ις έπαρουσιάσθη· τοιαύτη ήτο ή δεισιδαιμονία !<

Κατά τόν 2ον πλοΟν είς και μόνος, καί οδτος ήτο Γάλ
λος ονομαζόμενος Άνδριέ, προσήλθε ώς έπιβάτης'.:.Εισέρ
χεται είς τήν αίθουσαν τοΟ πλοιάρχου καί τόν έρωτά περί 
τοϋ ναύλου τοΟ πλοΰ- —■ Έξ δολλάρια άπεκρίθη ό Fulton- 
*0 ξένος τότε μετρά έξ δολλάρια (30 φράγκα περίπου) 
καί τά εγχειρίζει είς τόν Φούλτωνα, δστις δλως άκίνητος . 
καί σιωπηλός, μετά προσοχής παρετήρει, άφηρήμενος υπό 
τών σκέψεών του, τά εις τήν χεϊρα του ευρισκόμενα χρή
ματα. Ό έπιδάτης έκπλαγείς φοβείται μή διέπραξε λάθος 
τι καί έρωτά: Τόσον νομίζω δέν μοί είπατε διά ναύλον ; 
Είς τούς λόγους τούτους, ό Φούλτων στρέφει τήν κεφαλήν 
καί ουτω άφίνει νά γίνη καταφανές δάκρυ ρέον είς τήν πα
ρειάν του. — Συγγνώμην, λέγει διά φωνής ήλλοιωμένης, 
διότι συνεκινήθήν υπό τών έξ τούτων δολλαοίων, άτινα είναι 
τό πρώτον κέρδος, δπερ vQv μόλις λαμβάνω μετά πολυετείς 
κόπους. Είτα λαμβάνων τάς χείρας τοΰ επιβάτου — Έπε· 
θύμουν νά άφιερώσω τήν μνήμην τής στιγμής ταύτης,παρα- 
καλών ύμάς. δπως φιλικώς συμπίωμεν. φιάλην οίνου, άλλα 
είμαι πολύ πτωχός, δπως δυνηθώ νά έκπληρώσω τήν έπι- 
θυμίαν μου ταύτην. ’Ελπίζω δμως οτι θά δυνηθώ νά πράξω 
καλείτερόν τι προσεχώς, ,δτε θά συναντηθώμεν. Πραγματι- 
κώς συνηντήθησαν μετά 4 έτη καί ό Φούλτων έξεπλήρωσε 
τελείως τήν ύπόσχεσίν του.

Τέλος μετά τεσσαροκονταετείς μόχθους ό Fulton έσχε 
ώς άνταμοιβήν τήν κοινήν έκτ,ίμησιν, ήτις έπήλθε μετά τήν 
τελείαν κατανόησιν τών έπιτυχιών του, κατέστη ο’ έν όλί- 
γω χρόνφ τό άντικείικενον τής έκτιμήσεως καί θαυμασμοδ.. 
Κατεσκεύασε άπειρα άτμόπλοια, άτινα ύπήρξαν ή πηγή 
άπειρου πλούτου διά τάς Ηνωμένας Πολιτείας καθώς καί 
διά τόν έαυτόν του.

Αί ‘Ηνωμέναι Πολιτεΐαι καίτοι είσιν όλιγώτερον κατφ- 
κημέναι τής Ευρώπης, είναι δμως, μόνας Γσαι πρός αυτήν, αί 
δέ συγκοινωνίαι δυσκόλως ένηργοδντο μεταξύ τών δια
φόρων πόλεων του άπειρου τούτου Κράτους- Έν τούτοις 
διά τής άτμοπλοϊκής μεταφοράς έπιβατών καί έμπορευ- 
μάτων συνετελέσθη με^άλως ή πρόοδος καί αυξησις του 
πληθυσμοδ τών Ηνωμένων Πολιτειών.

’Εάν ή ’Αμερική βφείλη πολλά είς τόν Φούλτωνα, ή 
Ευρώπη δέν τω οφείλει έλάσσω, διότι ή έφεύρισις τών 
άτμοπλοίων στ.μαντικώς ηδξησε τό έμπόρίόν της.

Λέγεται, δτι ό Ναπολέων πληροφορηθείς δεσμώτης ών έν 
'Αγία Ελένη, τήν έφεύρεσ.ιν ταύτην, άνέκραξε καταρώμε- 
νος τήν τύχην, — Έάν έπι τών ήμερών μου έφευρίσκετο, . 
θά έκυρίευον τόν κόσμον άπαντα I

Ό Φούλτων άπέθανε κατά τό 1815, ό δέ θάνατός του 
διά τήν πατρίδα του ύπήρξε γενικόν πένθος· Ουδέποτε 
άπλοδ πολίτου ό θάνατός έλύπησε τόσον τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας.

Ώς γνωστόν, άπαντες οί μιγάλοι,άνδρες όπως φθάσωσιν. 

είς τόν σκοπόν τών, φοβερώς έδοκιμάσθησαν. Τοδ:ο άκριβώς 
έγενετο αιτία νά λεχθή, δτι μεγαλοφυία είναι συχνάκις ή 
έπιμονή. Πάς δστις έχει καλήν τινα ιδέαν, άλλά τήν 
όποιαν έγκαταλείπει είς τό τυχόν πρόσκομμα, ούδέν δύνα- 
ται νά δημιουργήση. Προσπαθήσωμεν λοιπόν νά άποκτή- 
σωμεν έπιμονήν κα! έμμονήν, δπως έπιτυγχάνωμεν έν παντί 
πράγματι.

Ν. I. Πο.

Ο ΓΛΑΔΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΘ’ ΗΛΙΚΙΑΝ ΦΎΣΙΟΓΝΑΜΙΑΙ ΤΟΎ

Ό διαπρύσιος κήρυξ τής έλευθερίας καί τού δικαίου, 
ό σκαπανεΰς τής προόδου καί τοΰ 
πολιτισμού, <5 προστάτης τών κατα- 
δυναστευομένων λαών, ό άτίμητος ά- 
δάμας τής ΰψηλίου, ό Μέγας Γέρων 
καί άτίμητος Γλάδστων δέν υπάρχει 
πλέον μεταξύ τών ζώντων !

'Η μεγάλη έκείνη καρδία είς τάς 
ίεράς πτυχάς τής όποιας ένεκλείοντο 
ολόκληροι ωκεανοί εύγενών και χρι·

σηανικών αισθημάτων κα\ ήτις έπάλλετο υπέρ σύμ 
παντός τοΰ κόσμου, έπαυσε πλέον 
άπό ήμερών πάλλουσα καί έσβέ- 
σθη έκ τοΰ κόσμου τούτου τό 
μέγαπνενμα,δπερ έπι τρία τέταρτα 
αίώνος ήν τό σέμνωμα καί τό 
άγλάϊσμα τής άνθρωπότητος.

Ό λήγων αίών δέν έχει νά έπι- 
δείξ^ι μεγαλείτερον τοΰ Γλάδστω- 
νος παράγοντα έν τή πολιτική 
καί Λθική δράσει, διότι ό Γλάδ- 
στων δέν ήτο μόνον πολιτικός έ
ξοχος καί τής Λθικής καί τοΰ

)

χριστιανισμού Ακατάβλητος διδάσκαλος, δέν ανήκε μό-
νον εις τήν Μεγάλην Βρετανίαν, άλλ’ 
είς ολα τά έθνη, είς δλας τός ί^υλάς, 
είς σύμπασαν τήν Ανθρωπότητα· έ- 
γνώριζε νά συνδυάζμ τά ύψηλά αύτοΰ 
καθήκοντα Απέναντι τοΰ έθνους του 
πρός τά δίκαια δλης τής Ανθρωπότη- 
τος. Διό καί τόν θάνατον αύτοΰ δέν 
θρηνεί σήμερον μό· I 
νον ή Βρετανία Αλ

λά σύμπας δ κόσμος,ύπέρ της έλευ
θερίας καίεύδαιμονίας τοΰ όποίου 
άκαμάτως είργάζετο. ιδιαίτατα δέ ή 
Ελλάς, ήν ύπερβαλλόντως ήγάπα 
καί δτά τών γραμμάτων, τής γλώσ- 
σης. και τής Ιστορίας τής όποίας 
έγαλουχήθη καί Ανετρά^η. - [

Έπί τή ένσκηψάση ταύτη εις τήν 
Ανθρωπότητα Ανεπανορθώτφ συμ
φορά, Λ έλληνική φυλή, ήτις πολλά 
οφείλει είς αύτόν σπένδει θαλερόν 
δάκρυ, καί ραίνει δι’ Ανθέων τό Ιερόν 
σκήνωμα τοΰ σεπτού 
πρεσβύτου, ού. τό 
όνομα δέν ε’νε δυ
νατόν ποτέ νά λη- 
σμονηθή, ένόσω ύ 
πάρχει μνήμη έν τώ

Μσμω καί γονυκλινής δέεται τώ Πα · 
ναγάθω, δπως έλα^ρόν είη τό χώμα 
δπερ θά σκέπη τήν μεγάλην αΰπλν 
χαρδίαν-

Τ1Σ ΑΝΕΚΑΛΓΨΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Πρό τίνος έπανηγνρίσθησαν έν Φλωρεντία τά απο
καλυπτήρια τών Ανδριάντων τοΰ Άμερίκου Βεσπου- 
κίου καί Παύλου Τοσκανέλλι, έξ ών ό πρώτος έδωσε 
;ό όνομα αύτοΰ είς τόν Νέον κόσμον, πρός δν είναι 
σήμερον έστραμμένη ή προσοχή σύμπαντος τοΰ Πα
λαιού.

Πρό τινων έτύ ν έπανηγυρίσθη έπίσης Λ τετρακο
σιοστή έπέτειοςτής Ανακαλύψεως τής ’Αμερικής, ύπό 
εοΰ Κολόμβου.

Ούτω καί οί τρεις ούτοι άνδρες έδοξάσθησαν και 
δοξάζονται, ώς συντελέσαν- 
τες είς τήν Ανακάλυφιν τής 
’Αμερικής.Άλλ’ ή έπιστήμη, 
ή όποια δέν άφίνει τίποτε χω
ρίς νά τό άναδιφήσμ, ανευρί
σκει σήμερον, δει ούτε ό Κο- 
λόμβος, ούτε ό Τοσκανέλλι, 
ούτε ό Βεσπούκιος ύπΰρξαν 

, οί πρώτοι άνακαλύφαντες τόν 
Νέον Κόσμον, Αλλά πολύ πρό 
αύτών ό άραψ γεωγράφος Άβ ·
δουλόχ Μωχάμετ Έδρίση Είς 'Ο Κολόμ-βος 
τάς περιηγήσεις αύτοΰ συγ- 
γραφείσας κατά τόν 12ον αίώια, Αναφέρει τήν Αμε
ρικήν ύπό τό όνομα Magne Hibernia-

Οί άναδιφώντες τήν Ιστορίαν άποκαλυπτουσιν ω
σαύτως ήδη, δτι 500 έτη πρό τού Κολόμόου, ό ’Ιρλαν
δός Άρή Μάρσων έπεσκέφθη τόν Νέον Κόσμον, κατά 
τό 983, ριφθείς ύπό τρικυμίας τινός .έπί τής Φλωρί- 
δος, ήν ώνόμασε Μεγάλην ’Ιρλανδίαν Λ χώραν τών 
Λενκών. Τοΰτο βεβαιοΰται ύπό τοΰ Ιστορικού Άρή 
Φρόδ, δστις, προστίθησιν, δτι Από τών χρόνων έκεί- 
νων ύπήρχε συνεχής συγκοινωνία μεταξύ τοΰ Νέου 
Κόσμου καί τής ’Ιρλανδίας.

Άλλος έπίσης παλαιός ίστορικός βέβαιοί, δτι καί 
τοΰ Άρή Μάρσων προηγήθησαν έτεροι έμποροι, έκ 
Δουβλίνου^ ό Βίορν Άσβραντ καί ό Γκούδλιεφ.

Νεώτεροι πολυμαθείς καί αύθεντικοί Ιστορικοί,οίος ό 
Ράφν, δ Όρτέλιος,ό Τορφαΐος καί τέλος ό άγγλος Τζών 
Ραϊνόλδ Φόστερ Αποδίδουσι τήν Ανακάλυφιν τής Ά- 
ιερικής είς τούς Νορμανδούς.

Ή ’Ισλανδία είχεν Ανακαλυφθή ύπό τών’Ιρλανδών 
ίπό τού 795, καί διά τοΰ Λιμερίκου οί Ίσλανδοί έ- 
ααθον τήν ύπαρξιν τοΰ Νέου Κόσμου. Άλλά καί πρό 
τών Νομαρδών ό Βρενδέν καί ό Βερριδάν είχον έπι- 
σκεφθή τήν Νότιον Αμερικήν.

Κατά τόν Ράχν, άπό τού 1000 μ X- συχνά έξετε- 
λοΰντο ταξείδια είς έπίσκεφιν τοΰ Νέου Κόσμου. Κατά 
τό 1007 αποκατέστη μάλιστα αύτόθι Καί αποικία έξ 
160 προσώπων ύπό ήγέτην τόν Κάρλοφον, τού όποίου 
ή σύζυγος μόλις άποβιβασθεΐσα,έτεκεν.υίόν τόν Σνόρρε, 
τόν πρώτον έν Άμέρίκμ γεννηθέντα ενρωπαίον.

ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ Η ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΣ

. (2υνέχ«α x«l τίλβί ϊδ« «ροηγ. φύλλον).
'Ο Δημοσθένη? θα ειδοποίησή καταλλήλως την έξαδελφην 

μου, δτι αιφνιδίως άπέθανον χατά το τάξείδιόν μου άπδ Μασ
σαλίας εις Νέαν Ύόρκην, δπου μετέβαινον προς άνέκτηβιντής 
ΐπολετθείαης περιουσίας μου. θα τή έξηγή»^, οτι εύχον άνα- 
μιχθή είς επικινδύνους επιχειρήσεις καί δτι απώλεαα το παν. 
θά τή προαθέση, δτι εϊγομεν βυναντηθή εις Γαλλίαν καί δτι 
εΐχον αναχωρήσει λίαν άπηλπηομένος έκειθεν, οτι δέ καιόπιν
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έπληροφορήθη τόν θάνατόν μου χαί τήν κατ’ έθος χαταβύθισιν 
του σώματός μου έν τή θαλασάη.

Ουτω κατόρθωσα ν’ απαλλαγώ τοΰ παλαιού κόσμου χαί 
τών παλαιών γνωρίμων μου, ήτοι τής φοβτρώς χατατρυχού- 
σης με ανίας. "Ωστε χαίρετε φίλοι, χαίρετε έξαδέλφη, χαί 
πεφιλημένα μοι χαί μισητά όντα. Είναι γεγονός, δέν ύπάρχω 
πλέον §<,’ αυτούς. Ήτο τό μόνον μέσον δι’ ου απέκτησα την 
ήσυχίαν μου, καί δι’ ού ασφαλέστερου έκρινα περί της δι- 
χαίας Αξίας της πρός έμέ άιφοσιώσεως τών φίλων μου. Ένφ 
δέ μέ έκλαιον έν Άθήναις, εγώ ήσύχως Ανεπαυόμην μακράν 
είς τήν μικράν κωμόπολίν μου πλησίον των δροσερών δένδρων 
καί φυτών καί του διαυγέστατου ρύακός μου.

Δ'.

*0 Δημοσθένης μοί έγραψε, δτι ή εΐδησις τοΰ θανάτου μου 
Ανεστάτωσε τάς ’Αθήνας, τό Δημοτικόν Συμβούλων και οι 
Σύλλογοι έόήφιταν συλλυπητήρια πρός έχφρατιν τής βλίψεώς 
των. Ή έ^αδέλφη μου Λοιζα έχλαυσε πικρώς, ή φίλη της 
έθλίβη έγκαρδίως, οι δέ φίλοι μου φαίνεται -δυσηρεστήθησαν 
έχ τοΰ θανάτου μου, οί λοιποί εδειξχν αδιαφορίαν συνήθη ε’ις 
τά α’ιτθήματά των. Τδ άστειότερον καί συγκινητιχώτεοον δμως 
πάντων ήτο πρόχειρόν τι μνημόσυνον, οπερ η αγαπητή μου 
έξαδέλφη διωργάνωσε, χαί μικρόν χενοτάφιον, δπερ ανήγειρε 
πρός άνάμνησίν μου έν τφ νεκροταφείφ, προβκαλέσασα αμα 
τάς'άυριωτέρας της φίλα; καί τούς χυριωτερους φίλους μου. 
' Οποία διαφορά! Ένφ ταΰτα συμ.βαίνουοιν έχει, έγώπροσ- 

παθών νά λησμονήσω τά πάντα καταγίνομαι είς τάς άθωωτέ- 
ίας τών Ασχολήσεων. Μεταβαίνω είς περίπατον καί ποτέ πρός 

ήραν, ενίοτε δέ χολυμβώ, άλιεύω, και ώς επί τδ πλεΐστον 
άναγινώσκω, ό δέ βίος μου έπανήρχισε ούτως δλως νέος καί 
πρωτότυπος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος καί ήσυχος καί σκέ
πτομαι νά κατασκευάσω οίκημα έφ’ όψηλής τίνος θέσεως 
πλησίον τής θαλάσσης. ’Επιστολές καί εφημερίδας δέν λαμ
βάνω πλέον, ουτω δέ απέχω τών πολιτικών αηδιών καί τών 
κοινωνικών ωμοτήτων. Ένταΰθα ούτε κακούς λόγους ακούω 
ούτε χακάς πράξεις βλέπω, είμαι είς πάντας φίλος καί αγα
πητός χαί τά μειδιάματα μας ανταλλάσσονται ώς μικροί τερ
πνοί ζέφυρος ή ώς ευχάριστοι χαί εύηχοι τερετισμοί. Ό δέ 
Δημοσθένης σπανίως πλέον μοί γράφει καί ή άνάμνησίς μου 
παρήλθε πλέον έκεΐθεν ώς καί ή παρουσία μου. Είς τήν τε · 
λευταίαν του μόνον υ.οί έγραφε τούς γάμους τής Διονυείας 
μετά τίνος ηλικιωμένου, την εξασδένησιν. τοΰ αγαπητού μου 
κυνδς Δόγκ, καί περί τής μικράς Μαρίας απολύτως ούδέν. 
Τί Απέγεινεν άρα ή κόρη αύτη ητις μέπαρετήρει χωρίς νά μέ 
βλέπη χαί τής όποίας τό βλέμμα έτάραττε τήν καρδίαν μου.

Ε’.

Τί ωραία χωμόπολις. Ένταΰθα άπεφάσισα νά πολιτόγρα- 
φηθώ, κυνηγώ τάς τρυγόνας καίτάς δρτυγας αίτινες διέρχονται 
έντεΰθεν κατά πλήθη καί φονεύω εκατοντάδα τοιούτων καθ’ έ
κάστην. Ηραία καί γευστικότατα πτηνά. Συνήθως άπό τοΰ 
δώματος τής οικίας μου θαυμάζω τήν περίβάλλουσάν με φύ 
σιν, καί πολλάχις ζωγραφίζω χωρίς νά είμαι ζωγράφος. 
’Ενίοτε δέ καταγίνομαι εις τήν μουσικήν διδασκόμενος τό βιο- 
λίον, ή μουσική δέ ήδη μοί αρέσει υπέρ παν άλλο, Άχ, τί 
δέν θά έδιδον διά νά έγινόμην καλλιτέχνης'!

Έν τούτοις αί βροχαί, καταιγίδες, θύελλας καί φοβεροί κε
ραυνό! μέ κατατρομάζουσιν. Ένταΰθα τά στοιχεία ταΰτα είναι 
φοβερά, θύελλαι επέρχονται συχνάκις, όπόταν δέ έκρήγνυνται 
-.οιαΰται είναι κάτι τι φοβερόν. Κλείομαι έν τή οίχίφ μου 
καί κομίζω, δτι έξωθι αυτής άνεμοι, κεραυνοί, υδατα, λίθοι, 
σίδηρος καί πΰρ μάχονται λυσσωδώς. .

Πλήν δύο έτη σχεδόν παρέρχονται άφ’ δτου είμαι έδώ καί 
Αρχίζω νά βαρύνωμαι, διότι αισθάνομαι δτι ούσιώδές τι ά^τι- 
χείμενον μοί ελλείπει, δπως μέ καταστήση έντελώς εύτυχή.

Άλλά τί είναι τέλος αΰτο τό πράγμα τό άκατανόητον βπερ 
συντελεί είς τήν αόρατον αυτήν ευτυχίαν τοΰ άνθρώπου, ένφ 
δύναμαι νά έχω διά τών χρημάτων μόυ τά πάντα ; πάλιν 
αισθάνομαι, δτι δέν είμαι ευτυχής, διότι μοί λείπει τό άντι- 
χείμενον αύτό τής συμπληρώσεως τής εΰ'τυχίας μου. Νά είναι 
άραγε ό σύντροφος αύτός τοΰ ανθρώπου, ή γυνή ; Άλλ’ ή 
γυνή είναι τούναντίον ή δυστυχία τοΰ ανθρώπου. Μήπως λοι
πόν έν τή έξερευνήσει τής ευτυχίας του ο άνθρωπος ευρίσκει 
τήν δυστυχίαν ; . . Απορώ τί νά είπω.

Μετά πολλών μηνών σιωπήν, λαμβάνφ επιστολήν τοΰ Δη- 
μοσθένους, δστις μοί αγγέλλει θλιβερόν τι νέον καί έτερον 
πολύ περίεργον, τόν θάνατον τής.άγαπητής μοι έξαδέλφης, καί 
δεύτερον, οτι κόρη τις προσέρχεται είς τό νεκροταφείου καί 
καταθέτει έπί τοΰ τάφου μου άνθη. Τίς νά είναι αυτή ; δέν 
μοι λέγει, ούτε γνωρίζει. Περίεργον, πράγμα, γράφει μόνον 
δτι κρυβείς ποτέ εκ περιεργέίας είδε νέωτάτην γυναίκα φέρου- 
σαν πυκνόν βέλον, χαταθέτουσαν βεβιασμένως πως, προσέχου - 
σα μή παρατηρηθή, λευκά ία έπί τοΰ τάφου μου καί απέρ
χεται.

Μήπως είναι ή Μαρία ήτις συχνάκες μοί έρχεται μετά θλί- 
ψεως είς τήν μνήμην; Μήπως ώ^ειλον μετ’ αυτής, νά δια
μοιράσω τήν τύχην μου καί δεν τό έπραξα -Αγνοώ τί 
νά είπω ;

Μήπως μεταξύ τόσων υποκριτών χαί κακών ανθρώπων, 
μεταξύ τών προσπεποιημένων καί ψευδών Αφοσιώσεων υπήρ
χε τις, ήτις ειλικρινώ; μέ ήγάπα καί ήτις σιωπηλός έκλαιεν 
επί τή άδίκφ περιστάσει, και ήδη μετανοούσα, δτι έγχαίρως 
δέν μοι έξεδήλωσε τό αίσθημά της, έγκαρδίως θλίβεται έπί 
τή άπωλεία μου !!!!!:

Ά, φαίνεται, οτι ό έγγαμος βίος είναι πολύ διαφορετικός 
ή δσον τόν έφανταζόμην, από τής στιγμής δέ τής είδήσέως 
ταύτης πονοκέφαλό καί ή καρδία μου έπί τή άναμνήσει ταύτη 
διαρχώς πάλλει, ή είκών τής Μαρίας δέν μ’ έγχαταλείπει 
πλέον, είναι άντικείμενον δπερ δεσμεύει τήνδιάνοιάν μου καί 
μοι σφίγγει τήν καρδιάν μου

Άλίά πώς νά έξέλθω έκ τοΰ λαβυρίνθου είς δν μοφαίως 
είσήλθον ; πώς θά δυνηθώ νά τήν ϊδω χαί νά τή ειπω, εάν 
είναι αυτή, δτι τήν άγαπώ καί 5τι ευχαρίστως μετ’ αύτής 
διαμοιράζω τήν εύτυχίαν μου καί τόν βίον μου;

Είμαι πολύ έσκοτισμένος καί δέν δύναμαι ουδέν νάποφασίσω. 

Ζ’.

Ά τέλος άπεφάσισα καί άπήλθον είς Αθήνας.
ΤΙ θόρυβος! και όποια σχόλια ! άλλοι έξέλαβον τήνέμφά- 

νισίν μου ώς θαύμα καί άλλοι ώς αυταπάτην.
Τοϊς έδιηγήθην, οτι δέν έγνώριζον τίποτε, άλλ’ ούδείς .μέ 

επίστευσεν, πάντες δ’ ανεξαιρέτως μ’έκλαμβάνουσιν ως .φάν
τασμα. Τί άνόητος κόσμος ! απέναντι τής πραγματικότητος νά 
προβάλλη αιωνίως τήν απάτην, μόνον ό πιστός μου κύων μέ 
άνεγνώρισε καί ζωηρώς έχραύγαζε κατόπιν μου καί μοι ε- 
ληχε τάςτε χεϊρας καί πόδας.

Άλλά τό βέβαιον είναι, οτι οί πλείστοι δυσηρεστήθησαν 
έπί τή άναστάσει μου, πάντες δέ μέ ήθελον, ώς τεθνεώτα.Άλ- 
λόκοτος κόσμος! ήθελε καί καλά νά έπανέλθω,δβεν ήλθον, διότι 
ή παρουσία μου τοϊς προυξένει κακόν, ώς νά ένόμιζον, δτι θά 
τοϊς άφήρουν την εύτυχίαν των.

Μετά τάς πρώτας αύτάς έντυπώσεις καί συνεντεύξεις μετέ- 
δην θαρραλέως παρά τφ φίλ.φ μου κ. Δ. τφ έζήτηία συγγνώ
μην διά τήν δυσαρέσκειαν, ήν τφ ςπροξένησα κατά τήν έριδά 
μας έκείνην ένώ συνεζητοΰμεν περί πολιτικών πραγμάτων.Μοί 
έτεινε τήν χεΐρα κχί μοι είπεν δτι πολύ' είχε λυπηθή διά τό 
άπαίσιον έκεϊνο συμβεβηχός. Ειτα τφ έζήτησα πληροφορίας 
περί τής κόρης του. χ*'

— Ά, περί αύτής, μή μοι όμιλήτε, φίλε μου, μοί. λέγει, 
κατέστη έντελώς ’ιδιότροπος καί αγνώριστος, τά παντα τ^ 
φαίνονται μάταια καί περιττά, ούδέν δέ άλλρ παρά τοΰ θεού 
ζητεί ή τδν θάνατον αύτόν.

— Καί διατί, ήρώτησα αύτόν ; ή μεταβολή αυτή, τί έχει; 
τί θέλει; δέν σάς είπε ποτέ;

— Ποτέ, Επαναλαμβάνει αιωνίως, δτι έβαρύνθη τόνκόσμον 
καί ούδέν άλλο· υποθέτω, δτι ό χαρακτήρ της είναι τοιοΰτος 
καί δέν την βιάζω πλέον είς τίποτε.

— Ούτε διά γάμον ; τόν ήρώτησα τότε μετ’ ενδιαφέροντος. 
Ό φίλος κ. Δ. μέ παρετήρησε μετά προσοχής χαί μοι

χπήντησε Αποφασιστικός:
— Ούτε διά γάμον.

Έπεθύμουν νά τήν έβλεπον, τφ ειπον.
— Ευχαρίστως, φίλε μου, μοί άπαντά. Καί έγερθείς μετέβη 

είς τό δωματιόν της. όποθεν μετ’ ολίγον έπανήλθε κρατών 
αύτήν άπό τής χειρός.

Μόλις τήν είδον και μέ είδεν, άμφότεροι έμείναμεν ώ; κε
ραυνόπληκτοι καί βαθέως συγκεκινημένοι, τ« βλέμματά μάς 

ς

συνηντήθησαν καί δι’ αύτών αί καρδίαι μας ένδομύχως άντήλ 
λαξαν έρωτικωτάτας εκφράσεις.

Ός.φαίνεται, ήμην δι’ αύτήν καί αυτή οι’ έμέ, μόνον δέ 
αί περιστάσεις έγνώριζον τοΰτο. ΤΗτο πάντοτε ωραία καί 
συμπαθητική, τήν Ανεγνώρισα καθ’ όλα, ή δέ συμπάθεια μόυ 
άμα τήν έπανεϊδον είχε μάλλον αύξηθή ή έλαττωθή. Ή κόμη 
της έφαίνετο μόνον παρημελημένη, οί δέ οφθαλμοί της κεκ- 
μηκότες καί ήμαυρισμένοι, έκ τών δακρύων ίσως. Ή πεποί- 
θησις δ’ αύτής φαίνεται, δτι δέν τήν είχε έντελώς διαβεβαιώ- 
σει περί τοΰ θανάτου μου, διότι δέν έξεπλάγη έπί τή έμφα 
νίσειμου· Έμειδίασε δέ μόνον και οτε ό πατήρ της τήν πα
ρουσίασε πρός με, μοί έτεινε μετά χάριτος τήν χεϊρά της.

Ή θερμότης τής χετρός της μετεβιβάσθη. μετά θέρμης έν 
τή καρδίφ μου, άμέσως δ’ αποτεινόμενος είς τόν πατέρα της.

— Ζητώ αυτήν ώς σύντροφον, τφ λέγω μετά παλλούσης 
χαρδίας.

— Άς αποφασίση αυτή, μοί άπαντά ό πατήρ.
Αυτή δέ πλησιάσασά με καί μή δυναμένη 1 νά όμιλήση 

έστήριξε την κεφαλήν της'έπί τοΰ στήθους μου, δτε άναπνεύ 
σας τήν πνοήν της καί κλ.ονούμενος ύπό τους πόδας μου έκά- 
θησα μετ’ αύτής έπί τοΰ Ανακλίντρου.

— Τί μυστήριον είναι ό κόσμος! είπεν ό πατήρ, καί πλη- 
σιάσας ημάς μάς κατεφίλησε καί μάς εδωκε τήν εύχήν του.

’Ρο<\

ΟΓΡΩΔΗΣ ΣΑΚΚΟΣ ΚΑΙ ΤΔΡΟΚΗΛΗ

Εύχαρίστως παραλαμβάνομεν παρά τής έν Παρισίοι 
έκδιδ μένης έγκριτου ιατρικής έπιθεωρήσεως «La Medicine 
Mode°ne» τήν άκόλουθον άξιοσημείωτον άνακάλυψιν, γε
ν,μέν Γν προσφάτως παρά τοΰ Έλληνος κ. Π. Διβάρη, ία- 
τροΰ *»ν  Παρισίο ς καί βοηθοΰ τής Κλινικής καί διατελοΰν- 
τος πέό πολλοΰ τακτικοΟ συνεργάτου τής Φύσεως, υίοΰ δέ 
τοΰ ένρ Τα'ίγανίω τής ’Ρωσσίας πάνυ εύδοκιμως έξασκοΰν- 
τος πρό έτών πολλών τό ιατρικόν έπίσης έπάγγελμα καί 
διακεκριμένου έπιστήμονος κ. Ν. Διβάρη.

«Μέχρι τοΰδε μία μόνη περίπτωσή ούρωδών σάκκων 
ήτο γνωστή εις τόν ιατρικόν κόσμον καί εχουσα τήν έδραν 
αύτής έν T$j όσχεακή χώρφ.

Ό χ.'Παν. Διβάρης βοηθό; Κλινικής έν Παρισίοις έσχε 
τήν εύκαιρίαν νά πχρατηρήση εσχάτως καί έτέραν, ή; ή 
διαγνωστική καθίστατο μέχρι τοΰδε δυσχερεστάτη, προ- 
κειμένου περί καθαρισμοΰ ούρώδους σάκκου ή ύδροχήλης.

Ό παρατηρητής τή; νεωτέρας ταύτης περιπτώσεως κα
τόρθωσε νά προσδιορίσγ σαφώς τό είδος αυτής ταύτης, 
βασιζόμενος έπί τής έμφανίσεως τοΰ οδρου έν τοϊς ούρητικοΓς 
πόροις, μετά έξασκηδεΤσαν πίεσιν έπί τοΟ πάσχοντος μέρους.

. Διά τής πα^ατηρήσεως ταύτης δύναται τις ήδη .νά βε- 
βαιώση είς τό μέλλον, έπί τοιαυτης περιπτώσεως, έάν εΰ- 
ρίσκεται προ ύδροχήλης ή ούρώδους σάκκου».

Συγχαίρομεν άπό καρδίας τόν ήμέτερον φίλον και συνερ
γάτην κ. Διβάρην, δστις άπ’ άρχής οβτω τής έξασκήσεως 
τοΰ έπαγγέλματός του δδειξεν έν αύτ$! τή έστίς: τών φώ 
των καί τοΰ πολιτισμοΰ σημεία ίκανότητος καί έμβριθοΰς 
παρατηρήσεως καί ηύτυχησεν άμα νά φανή Αντάξιος ίππο 
κράτειος φανός καί μύστης τής όργανικής διαγνωστικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Καλλιτεχνία — Έλληκ&ες φωτογράφοι

Είναι γνωστόν τό άπό χαιροΰ έν Άβήναις τό πρώτον έπί 
τής όδοΰ Σταδίου καί είτα έπί τής όδοΰ Έρμου ολως άθορύ- 
βως και αιφνηδίως ίγχατασταθέν, ώραϊον φωτογραφικόν κατά
στημα τών αδελφών Κάντα, οπερ τόσον εύδοκίμως λειτουρ 
γοΰν εχτοτε, έχτήσατο τήν γενικήν . συμπάθειαν πάσης τής 
πόλεως διά τάς καλλιτεχνικωτάτας καί λίαν επιτυχείς, υπό 
έποψιν ώραιότητος Ιπιτυχίας, καί ακρίβειας είχόναςτου.

Αί άδελφαί Κάντα κιτάγονται έκ Κέρκυρας, μεταβάσαι 5έ 
μετά τής μητρός αύτών είς Παρισίους, φρονίμως ποιοΰσαι» 
έσπούδασαν τήν φωτογραφίαν έπιστημονικώς καί τεχνικώς, 
εύδοκιμήσασαι δέ πρεπόντως, έπανήλθον, δπως έξασκήσωσι τό 
εύγενές τοΰτο έπάγγελμα είς την πατρίδα των Ελλάδα, ένθα 
ή γυναικεία πρόοδος εύρίσκετο έτι έν σπαργάνοις, καί όπως 
παρ’ ήμϊν έμψυχώσωσι τήν Αρετήν τής τέχνης. Άνευ δέ 
έτέρας ύποστηρίξεως ή μόνης τής ίκανότητός των, χατώρθω- 
σαν έντελώς Αθορύβως νά πήξωσι τό μάλλον καλλιτεχνικόν 
κέντρον ένταΰθα.

Καί Αλλοτε έγράψαμεν περί αύτών ολίγα έν τρ «Φύσει.» 
Νΰν όμως λαβόντες Αφορμήν έκ τής Έκθέσεως τών Κυριών 
εν Άγρινίφ, έν ίδιαιτέ.ρφ καλλιτεχνικό» τμήματι τοΰ οποίου 
έξετέθησαν σπάνιαι καί ώραιόταται φωτογραφίας τών αδελφών 
Κάντα, Ας αδται έδωρήσαντο τφ Συλλόγφ τών Κυριών, δέν 
δυνάμεθα η έγκαρδίως νά συγχαρώμεν αύτάς έπί τη έκτάκτφ 
έπιτυχία καί προόδφ τής τέχνης των παρ’ ήμϊν. Καί αυτοί 
οί βασιλείς έθαύμασαν τάς έκτεθείσας εικόνας καί ώμολόγη- 
σαν τήν πρόοδον τής τέχνης παρ’ ήμϊν, πάντες δέ όσοι τάς 
είδον, Απεχόμισαν τάς χαλλίστας εντυπώσεις, ώς μή ουσας 
έκ τών συνήθων φωτογραφιών. Ήταν φωτογραφιχαί Αποτυ
πώσεις έπί πλατίνης καί ετι ώραιότεραι έπί μετάξινης οθόνης, 
άς η νεωτέρα πρόοδος τής έπιστήμης ταύτης επιτρέπει είς 
τούς πραγματικούς καλλιτέγνας νά κατασχευάζωσι.

Είναι λίαν κολακευτικόν διά τόν τόπον μας τοιαΰτα έκθέ- 
ματα νά στολίζωσι τάς Αρτιγενείς μας ’Εκθέσεις, γενόμενα 
ούτως Αφορμή έκπλήξεως καί θαυμασμοΰ έπί τή προόδφ τής 
χώρας εις υψηλά μάλιστα πρόσωπα, άτινα τοσαΰτα καί τοιαΰ- 
τα καλλιτεχνικά έργα Επισκέπτονται έχάστοτε έν τή Έσπερίφ.

θά έκφράσωμεν δέ χαί μ(αν τελικήν ευχήν, ΐνα τά θαυ- 
μάζοντα τήν τέχνην καί πρόοδόν μας ύψηλα πρόσωπα, λαμ- 
βάνωσιν ύπό την 'Γψηλήν Αύτών προστασίαν τά'καταστή
ματα ταΰτα, δπως γίνωνται ύπόδειγμα άπομιμήσεως εις τούς 
μεταγενεστέρους.

ΠΡΟΓΝΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΝ

Προγνώσεις έκ τοϋ Ήλίον.

"Οταν άνατελλη Λ δύη ό ΐίλιος καί ό αηρ Λναι 
λαμπρός καί καθαρός, είναι σημεΐον καλοκαιρίας 
έν πόση έποχη, έηικρατεϊ δέ κανσων κατά τό θέρος 
καί ψύχος κατά τόν χειμώνα. Έάν ό Λλιος περικν- 
κλοϋται ύπό νεψών, είναι σημειον βροχής, έάν δέ 
τά νέφη είσίν ώχρά, ηρομηνιίεται καταιγίς· έΐν δέ 
τούναντίον ταΰτα είναι έρυθρά Λ ύπόπνρρα, προ- 
δηλοΰσιν άνεμον.

Προγνώσεις έκ τΛς Σελήνης.
Όταν Α σελήνη ηερικυκλώται ύπό σκοτεινού κύ

κλον, προμηνιίεται έκ τού σκοτεινοτέρου τούτον μέ
ρους βροχή· έάν ό κύκλος ούτος πλατύνεται καί έρν- 
θροΰται, είναι σημεΐον άνεμου, έάν δέ τούναντίον 
είναι κίτρινος, προμηνύεται θύελλα, χάλαζα καί κε
ραυνός. Έν ώρα θέρους, δταν Λ σελήνη έχει τά κέ
ρατα αύτής καθαρά, είναι σημεΐον λαμπρού καιρού· 
έάν δέ τούναντίον είναι θολά, προμηνύεται άθλιος 
καιρός.

Προγνώσεις εκ τών Αστέρων. >
Όταν οί αστέρες άκτινοόολώσι πλέον τοΰ συνήθους 

καί τινες φαίνονται πίπτοντες ή άλλάσσοντες θέσιν, 
είναι σημεΐον σφοδρού ανέμου· έάν ούτοι φαίνονται 
θολοί,! προμηνύεται όμίχλη καί βροχή, έάν δέ ό τότε 
πνέων άνεμος δέν παύση,'δύναται νά έξακολουθήση 
μέχρι τής πανσέληνου.

Προγνώσεις έκ τών Άνεμων.
Ό άμφιρρεπής νότιος άνεμος, συνοδευόμενος ύπό 

ύγράς πνοής, φέρει βροχήν καί καθιστά τόν άέρα 
σφοδρόν καί βαρύν. Οί άνατολικοί, βορειοανατολικοί,
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δυτικοί καί νοτιοδυτικοί άνεμοι τόσον καθίστανται 
ινυχροϊ και άνυηό^οροι, δσον στρέφονται πρδς βορ- 
ράν, έηιφέμουσι δέ χιόνας έάν δίαρκώσι πολύν χρόνον

περί mor και the κατεργασίας αγτογ

Μεταξύ τών χρησίμων ξύλων διακρίνονται τά λευκά καί 
τά σκληρά και τά μέν λευκά, ήτοι τρυφερά, μεταχειρίζον
ται οί ξυλουργοί, είς την οικοδομή» και τη*  σκαφοποιίαν, τά 
δέ σκληρά είς την εβενουργικήν $ λεπτουργική» καί έπιπλο· 
ffott«*..*H  λεπτουργία εκαλείτο το πάλαι έβενουργί>, διότε 
μετεχειρίζοντο άποκλειστικώς τόν 'Εβενον προς κατασκευήν 
έπίπλώ*,  άκολόύθως δέ έγένετο βαθμηδόν χρήσις καί άλλων 
ξύλων. '

Τά μάλλον εύχρηστα λευκά ξύλα την σήμερον είναι τό 
τής λεύκης1, τής φιλύρας (φλαμουργιάς), τής ίτέας και τής 
κλήθρας· τά δε πρός .λεπτουργικήν' κατάλληλα ή έλάτη, ή 
δρΰς, ή πεύκη, ό έβενος, η καστανέ», πτελέα, φηγός (όξιά), 
μελίά, κερασέα και πύξος (τσιμισίρε).

Ή ήλι'κία ένός δένδρου καταλαμβάνεται έκ τών άπό τοΰ 
κέντρου πρός τόν φλοιόν υπαρχόντων κυκλικών στρωμάτων 
αύτοΰ, ώς έμφαίνεται έν τφ άνωτέρω άμών αχήματι, όσον 
δέ συνεσφεγμένοι 'είναι οί κύκλοι οδτοι, τοσοΰτον τό ξύλον 
αύτοΰ είναι στερεόν και σκληρόν.

Τδ πολυτιμότερο» πάντων είναι. τό ξύλον τής δρυός, 
διότι δι’ αύτοΰ κατασκευάζουσι τά στερεότερα πλοία και 
τά καλείτερα καί διαρκέστερα έπιπλα· συν τω χρόνφ δέ 
λαμβάνει ώραίον βαθύ χρώμα, ένφ τό ξύλον τής καστανέτς 
είναι μάλλον έλαφρόν, ελαστικόν καί ηττον στερεόν καί 
διαρκές τοΰ τής δρυός.

Ή δέ πτελέα έρχεται κατόπιν, τό μεταχειρίζονται δέ 
διά τούς τροχούς και τάς πολύ στερεάς εργασίας.

Τό σκληρότερο» και σπανιώτερον καί πυκνότερον και βα
ρύτερο» πάντων τών ξύλων είνχΐ ό πύξος, δι’ οδ ιδίως κα
τασκευάζουσι οικιακά σκεύη και ξυλογραφήματα· τά δέ 
πολυτιμότερα πάντων τών ξύλων, είσΐ τό άνακάρδιον, 
(acajou), τό παλίσανδρον, ή θύα ή φυία (*)  καί τό τής 
ροδής, δι’ ών κατασκευάζουσι τά ωραιότερα καί πολυτιμό
τερα έπιπλα, ψιλλοτεχνήματα κτλ. ιδίως δέ χρησιμεύουσι 
ταΰτα ώς πλακωτά έπικολλήματα τών έπίπλων.

ΑΔΑΗΑΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ "ΦΤΧΒΟΧ,.

X. Ν. 'AAeiavipttav. Φύλλα θά σας στέλλονιαι αυτόθι καί ήσυ- 
χατε.—Α. Γ. καί Ε. Ε. Σύρον. Συνδρομαί σας έλήφβησαν. Εΰχα-

(’) Κωνόφόρον ευώδες δένδρον.'πολύ δμοιάζον τήν κυπάρισσο», 
αειθαλές, ούτινος τδ φύλλωμα ανατρέχει είς πυραμίδα.

ίρισιούμεν πολύ. — Β· Σ. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφβη, 
προσεχώς γράφομεν. — Γ. Κ Αθήνας. Ζητούμενο*  φύλλο*  σάς 
άπεστάλη.—Σ. Χ· Κάϊρον. Βιβλία σάς άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς 
έν δυσι δέμασιν.—φ. Φ. Πύργον ΒονΛγαρΙικ. Δελτάριον έλήφβη. 
"Εχει καλώς.— Ά. Τ. SiiAovc. Διεύθυνσίς σας ήλλάγη ώς γράφετε. 
—Ά. Μ. Σύρον. Ζητούμενον φύλλο*  σας άπεστάλη. Αναμένομε*  
ευχαρίστως νεωτέραν σας.—Κ. Ν. Δ. Κραΐόβαν. ’Επιστολή έλήφβη. 
Έλάβομβν σημείωσιν χαταθέσεως χρημάτων χαί σάς ευχαριστού
με».—Μ. Ξ. SeBaotoertoAir. Έλάββμεν επιστολήν σας χαι σημείω- 
σιν γραφομένων σας. Άναμένομεν νεωτέραν σας. — 24|Λίοίσρο- 
σίσχ. ’Επιστολή μετά ποιηματίου έλήφβη. Συμμορφωθώμεν. — 
Άναμένομεν νεωτέραν σας. — Ί. A. flaifac. Άπηντήσαμεν επι
στολή σας χαι άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς δύο τόμους παρελθόντων 
ετών. Άναμένομεν νεωτέραν σας.—Μ. Κ. ιΥαοπΛιο»·. Άναμένομεν 
άπάντησίν είς επιστολήν μας —Κ. Δ. Κ. Όόησσόν. Συνδρομαί σας 
έλήφβησαν. Ευχαριστούμε». Έγράψαμεν. — X. Γ. Ρ. ΑινχασΙαν. 
Έπιστολαί σας έλήφβησαν, άλλά περιμένομε» πάντοτε εχχάθάρισιν 
παρελθόντος έτους συντόμως.—Μ. Ν. Bovxovpfottov. Συνδρομή σας 
έλήφβη. Άπόδειξις εστάλη ταχυδρομικώς. Ευχαριστούμε*. —Κ. Σ. 
Nc&noAvr. "Εχει καλώς. Τόμοι θά σταλώσι προσεχώς. Ευχαρι
στούμε*.

ΕΙΣ ΤΗΝ "ΑΣΤΡΑΠΗΝ»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΕΙΟΝ MIX. ΖΑΦΕΜΟΤΑΟΓ
ΦΟΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟΣ

6 φωτογραφίας μεγάλαι (Cabinet) Δραχ. 6.—
6 » » Προτομή » 7.—
6 » είς σύμπλεγμα άνω τών

τριών προσώπων ε 8.—.
Μεγεθύνσεις (agrandissement) έκάστη Δραχ. 20.—
"Ας βρέχρ, 3ς χιονίζγι — άς φυσάγι δσον θέλε·..

Η ΑΣΤΡΑΠΗ·

έργάζεται πάντοτε άπό τής ’Ανατολής μέχρι τής Δύσεως 
του Ήλιου, χωρίς τό παράπαν νά έμποδίζηται έκ τούτων.

Τρέματε

λοιπόν άστραπιαίως είς τήν «ΑΣΤΡΑΠΗΝ», άπένανη τής 
Μεγάλης ’Αγοράς καί άνωθεν τοΟ Ζαχαροπλαστείου Κ. ΟΙ
ΚΟΝΟΜΟΥ, έν Πειραιεϊ.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
X. Ζ1·Γθνΐ»Α

7. Διδακτικόν έπιστολαριον διά

1. Ό πρακτικές βίος τοΰ έμπόρου.... δρ. 2 50
2. Όδηγος τοΟ έμποροϋπαλλήλου.. . .. » 2.—
3. Έμπορευματολογίας φυτικά προϊόντα · 2. —
4. ’Εμπορική έπιστολογραφία.. έκδοσις βΖ » 4.—
5. Γενική Λογιστική πλήρης........ » 8.—
6. Καταστιχογραφία-Λογισμογραφία .. » 3.50

σχολεία » 1.10
8. Έγχειρίδιον Οικονομίας, έγκριθέ».. . » 1.10

Τά βιβλία ταΰτα εΐνε χρήσιμα ού μόνον ώφ κείμενα πρός 
διδασκαλίαν, άλλά και πρός ιδίαν μελέτην. Παρά τφ αύτώ 
καθηγητή δίδονται μαθήματα Καταστιχογραφίας καί Λο
γιστικής έπι μετρίοις διδάκτροις. Διεύθυνσες Ξ. Ζύγόυρα, 
διασταύρωσις οδών Φαβιέρου καί Μάγερ, άρ. 9 εις ’Αθήνας.

Έν Άθήναις έχ τού τυπογραφείου Παρλςκβγα Λεονη


