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Η ΚΑΝΝΑΒΙΣ

Επεΐ^,ς ένέχει πολλάς ιδιότητας ήθικάς τε καί 
ύ^®^·’ϊπέριέχει δέ ούσίαν τινα δυναμένην σφοδρώς 
νά έπ^εργήση έπι τοϋ έγκεφάλου τοϋ άνθρωπον, καί 
δή νά έπιφέρη παροδικήν τινα παραφροσύνην. ’Επέρ
χονται δέ όντως τοιαύτα αποτελέσματα, έάν άνα-, 
πνεύση τις τόν καπνόν τών φύλλων τής καννάβεως, ή 
έάν έν ώρα μεγάλου καύσώνος, άναπαυθή πλησίον 
κανναβιοσπάρτου μέρους.

'Γπάρχουσι χώραι, δπου έξάγουσχ την ούσίαν ταύ
την έκ τής καννάβεως πρός τόν σκοπόν τούτον. Οί λαμ- 
βάνοντες δέ αύτήν, ύπόκεινταν είς παντοίου εχδονς 
παρακρούσεις, ένίοτε δέ έν τή παραφροσύνη των δια- 
πράττονσχν έγκλήματα ή φονεύονται, χωρίς νά τό 
αίσθάνωνται.

Ή κάνναβις παράγει στυπεΐον όμοιάζον πολύ πρός 
τό τού λίνου, άλλά δέν άνήκει εΐς τήν αύτήν οικογέ
νειαν. άνήκει δμως είς τήν οικογένειαν τής κνίδης,τής 
καλλιεργονμένης έν τή Σινική.

Είναι έπακριβώς άγνωστος ή πατρίς τής καννάβεως, 
πιστεύεται δμως δτι κατάγεται έκ τών πλησιόχωρων 
μερών τής Κασπίας θαλάσσης. Έν τούτοις φύεται 
αύτομάτως έν Σιβηρία καί έν ταΐς Βορείοις Ίνδίαις.

Οί πρόγονοι ήμών έγνώρισαν τήν κάνναβιν είς λίαν 
άπομεμακρυσμένην έποχήν,πιθανώς ταυτοχρόνως μετά 
τοϋ λίνου, καί έπί μακρόν χρόνον μετεχειρίζοντο αύ
τήν μόνον πρός κατασκευήν χονδροειδών ύφασμά- 
των,! σχοίνων διά τά δίκτυά των, καί κάλωνδιά τά 
σκάφη των.

Κατά τόν δέκατον έκτον αιώνα άναφέρεται έπί τής 
Βασιλείας τής Αικατερίνης τών Μεδίκων, ώς σπάνιον 
πράγμα ή κατασκευή δύο ύποκαμίσων έξ ύφάσματος 
καννάβεως πρός χρήσιν αύτής.

Σήμερον ή κάνναβις καλλιεργείται είς πάσας τάς 
θερμάς καί συγκερασμένας χώρας, ιδίως δέ φημίζεται 
ή τής Δίγύπτου, Πεδεμοντίου, Πρωσσίας, ’Ελβετίας, 

Γαλλίας καί μέρους τινός τής Ρωσσίας. Έν τούτοις ft 
ύγρασία πολύ τήν βλάπτει.

Ώς γνωστόν, είς άπαντα τδ είδη τής Φυτολογίας, 

Κάνναβις

πάς σπόρος άρκεΐ πρός άναπαραγωγήν τού είδους του, 
Α κάνναβις δμως άποτελεΐέξαίρεσιν,δέν αρκεί ό σπόρος
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ένός μόνον είδους, άπαιτοϋνται δύο,, τοΰ άρρενος καί 
τούθήλεως.Ή ήμετέρα είκών παριστα άμφοτέρουςτούς 
θάμνους. Όπόταν δέ ούτως φύονται, τά άνθη τοΰ άρ
ρενος άφίνουσιν λεπτήν τινα κόνιν, γ υ ρ ι ν καλουμέ- 
νην, ήτις γονιμοποιοί τά θήλεα άνθη καί άποκαθιστδ 
οΰτω τούς σπόρους καταλλήλους πρός άναπαραγω 
γήν τοΰ φυτού.

Όπόταν Α κάνναβις άρχίζη νά κιτρινίζη, ή όπόταν 
οί σπόροι ώριμάσωσιν, άποσπώσιν αύτήν άπό τοΰ έδά- 
φους καί τήν μεταχειρίζονται ακριβώς δπως τό λίνον.

Ή κάνναβις είναι τροφή καλλίστη τών πτηνών καί 
ιδίως τών οικιακών, έν δέ τή δυτική Ρωσσία πολλά- 
κις οί χωρικοί τρώγουσιν αύτήν, έλλείψει καταλληλω- 
τέρας τροφής.

Τό έλαιον αύτής νωπόν έτι μεταχειρίζονται είς τήν 
μαγειρικήν, συνήθως δμως είς τόν φωτισμόν, τήν ζω
γραφικήν καί σαπωνοποιίαν. Ήδη δμως Α βιομηχανία 
είσήγαγε αύτήν είς τήν κατασκευήν λεπτών καί απα
λών ύφασμάτων, είς δέ τάς έξοχάς πρός κατασκευήν 
χονδρών ύφασμάτων άπασχολεϊ δέ τήν σήμερον πλη
θώραν έργατών. Δι’ αύτής κατασκευάζουσι τά καλεί 
τέρα καί στερεότερα χειρόμακτρα, σινδόνια, ύποκά- 
μισα κτλ. τά δέ λεπτότερα καί ώραιότερα κατασκευά
ζονται έκ τού λίνου. Είς τό πλεΐστον δέ μέρος τοΰ κό
σμου τό μέγιστον μέρος τής κατασκευής έκτελεϊται διά 
τής χειρός.

Ύπάρχουσι ποικίλα είδη καννάβεως, άλλά μοναδι
κόν τι είδος αύτής σχετικώς πρός τήν βιομηχανικήν 
αύτής έφαρμογήν χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής. Φέρει 
άνθη διγενή, καί τά μέν άρρενα εύρίσκονται έπί ένός 
άτόμου, τά δέ θήλεα έπί έτέρου.

•Τά άρρενα άνθη έχουσιν σχήμα βοτρυδίων, τά δέ 
θήλεα στάχυων· ό καρπός αύτής όμοιάζει πρός μι
κρόν ώοειδή κάψύλην, σπερμοθήκην, συνεπτυγμένον 
φυλλίον, στιλπνόν, καί φέρει δύο θυλάκια περιέχοντα 
έν μόνον σπέρμα.Τά σπερμάτια ταΰτα καλούνται καν- 
ναβίδες καί είσίν έξαίρετος τροφή, ώς προείπομεν τών 
πτηνών.

ΤΟ ΗΛΙΟΝ
Αέριον άρεσκόμ.*νην  έν ΰερμότητι

τφΛίαν αισθητή έγένετο Α άνακάλυψις έν άπαντι 
έπιστημονικφ κόσμφ, τοΰ νέου άερίου, τό ήλιον, 
κατά το 1895, παράτοΰ κ. W. Ramsay, δστις παρέδιδε 
τή έπιστήμη τό τρίτον άέριον τής άτμοσφαίρας, τό 
περίεργον καί αδρανές άκατάληπτον αύτό άέριον.

Άπό τής έποχής ταύτης, δπαντες οί χημικοί κατέ- 
γιναν είς τήν μελέτην τϋο ήλίου, τά δέ πορίσματα 
τοΰ νέου τούτου άπλοΰ σώματος, έπισήμως έσχάτως 
έδημοσϊέύθησαν ύπό τού κ. W. Ramsay, άτινα καί 
ήμεϊς εύχαρίστώς παραθέτομεν ώδε.

Έν τή άναζηιήσει τοΰ λανθάνοντος άερίου argon 
έν τοϊς όρυκτοϊς, έξήγαγον έλαφρόν τι άέριον, οπερ 

• φωπζόμενον διά τοΰ Λλεκτρισμοΰ, άπέδιδε φώς, οΰτι- 
νος τό φάσμα έχαρακτηρίζετό διά γραμμής κίτρινης 
καί λαμπεράς· καί έγνώριζον μέν τήν γραμμήν ταύ
την ήδη άπό καιρού, πλήν αΰτη δέν ανήκε είς ούδέν 
έπίγειον σώμα· είχε παρατηρηθμ τή 18η Αύγούστου 
1868 ύπό τοΰ κ. JanseD, έξετάζοντος έν τώ φασμα- 
τοσκοπείφ τάς προεξοχάς τοΰ Ήλίου.

‘Ο κ. Jansen είχε μεταβή είς ’Ινδίας ΐνα παρατηρήση 
έκλειψιν τοΰ Ήλίου- Διαρκούσης τής έκλείφεως ταύ
της παρετηρήθη έκτος τοΰ ήλιακοΰ δίσκου έν ώρα τής 
όλικής έκλείψεως ωχρά τις λάμφις, στεφάνη τις, ήτις 
έξετείνετο έπι άποστάσεως 70,000 χιλιομέτρων.

Πέριξ τοΰ δίσκου κινούνται γιγαντιώδεις φλόγες έκ 
διάπυρου ύδρογόνου, έκπεμπόμεναι μετά ταχύτητος 
900 χιλιομέτρων κατά δευτερόλεητον· αί έρυσραϊ αύ
ται φλόγες ούδέν άλλο είσϊ, Λ αύταϊαί προεξοχαϊ τοΰ 
ύστερος, αΐτινες ξαίνονται έξερχόμεναι έκ στρώματος 
περιβάλλοντος τόν ήλιον καί δπερ καλοΰσι χρωμό- 
σφαίραν.

Τό φάσμα τών προεξοχών καί της χρωμόσφαιρας, 
συνίστατο έκ λαμπρών γραμμών άντιστοιχουσών πρός 
τό πλεΐστον τών γη'ίνων στοιχείων. Τό ύδρογόνον δ’ 
έπίσης έχορακτηρίζετο καί έβλεπε τις έν τφ φά
σμα τι τούτω κιτρίνην γραμμήν μή άνήκουσαν είς γήϊ· 
νόν τι σώμα· άρα ύπέθεσαν τήν ΰπαρδιν ιδιαιτέρου έν 
τώ ήλίφ στοιχείου, είς δ έδωκαν τό ονομα *Ηλίον  έκ 
τής έλλ. λέξεως "Η λ ι ο ς.

Τφ 1882 ό Palmieri έπεβεβαίωσε τό φάσμα τοΰ ήλιου 
έν άπαλή τινι ούσία, ηνσυνήντησε έν τη λάβα τοΰ Βε
ζούβιού όρους, έφ’οΰ είχε πήξει τό ήφαιστειακόν έρ- 
γαστήριόν τον.

Τό Ήλιον δθεν Αρέσκετο έν τή έπί τής γής θερμό- 
τητι δπως έν τμ τοΰ ούρανοΰ.

Ούτως είχε παρατηρηθή τό φάσμα τον έν γηΐνι τινι 
ούσία, άλλά δέν ήτο έτι γνωστή ή παρασκευή του, 
δτε <5 κ. W. Ramsay, τω 1895 θερμαίνων Νορβηγια- 
κόν τι δρυκτόν, τήν Κλεβ είτην, κατώρθωσε νά 
έξαγάγη τό ήλιον έν άερώδη καταοτάσει.

Διακόσια όρυκτά έδοκιμάσθησαν, μόλις δέ 20 έξ αύ
τών περιέχουσιν ήλιακόν άέριον, περιέχουσι δέ άπαντα 
τά ήλιοφόρα ταΰτα όρυκτά σπάνια γήϊνα μέτ 
τό ylrium καί τό thorium, κτλ.

Τό ήλιον δέν φαίνεται νά έχη έντοπι 
όγκώδεσι βράχοις τοΰ γήινου φλοιού, 
άνήκει δμως είς τά μέταλλα τής πν 
σκευής. *

Τό ήλιον άφοΰ άπαξ άνευρέθη έν τώ δξ·..*  
νητικοΰ μας κόσμου,κατέστη ένδιαφέρον νά άναζη,-ηάη 
και είς τά-περίεργα κοσμικά λείψανα, έκεΐνα, άτινα 
πίπτουσιν έπί τής γής, έν τοϊς μετεωρίταις έκείνοις 
τοϊς άποσπωμένοις έκ τών άοράτων κόσμων

Οΰτω έπτά μετεωρΐται άνελύθησαν ύπό τήν έποψιν 
ταύτην, είς δέ πεσών έν Βιργινία τών Ηνωμένων Πο
λιτειών περιείχε 45 βαθμούς άερίου έντός 60 γραμμα
ρίων μετεωρίτου.

Τό άέριον δέ τοΰτο περιείχε argon μετά ίχνους 
Αλίου.

Οί κκ. Troosl et Bouchart παρακινηθέντες έκ τών 
θεραπευτικών ιδιοτήτων τών θερμών θετικών ύδάτων 
τοΰ Caulerets ούτως έξερχομένων έκ τών έγκάτων τής 
γής, όπόθεν έλάμβανον τήν ,θερμότητά των, άνεγνώρι- 
σαν τήν παρουσίαν τοΰ Ήλίου έν ταίς πηγαϊς τοΰ 
Railiere καί du Bois. Τά ΰδατα ταΰτα περιεΐχον δπως 
πάντα τά τοιαύτα ΰδατα, άέριον Argon, άλλά ώς έπε- . 
βεβαιώθη εκτοτε, τό ήλιον δέν φαίνεται ύπάρχον ή έν 
τοϊς θερμοΐς ΰδασι.

Έν τούτοις τά ζέοντα ΰδατα τών πηγών τής ’Ισλαν
δίας δέν περιέχουσι ήλιον, άφ’ έτέρου δέ ό λόρδος 
Bayleigh *αί  ό κ. Ramsay δέν ήοννήθησαν νά έξακρι- 
βώσωσι τήν παρουσίαν τοΰ ήλιου έν τώ άτμοσφαιρικώ 
άέρι.

Ή παρασκευή τοΰ ήλίου δέν είναι εύχερής, διότι τά 
περιέχοντα αύτό όρυκτά άποδίδουσιν έλαχίστην πο
σότητα.

Έν τούτοις έτέρα τις μέθοδος έπιτρέπει τήν έξα- 
γωγήν καθαρού ήλίου. Έάν διαπεράσωμεν Λλεκτρικόν 
σπινθήρα μεταξύ δύο έκ πλατίνης συρμάτων, έν μίγ- 
ματι χαμηλής πιέσεως ήλίου καί Argon, έπέρχεται 
στιγμή καθ’ήν τό ήλιον άποτόμως συνδυάζεται πρός . 
τήν πλατίνην, σχηματίζον έπί τοΰ ύαλίνου σωλήνας
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δπερ μεταχειριζόμεθα παρακαταθήκην λαμπερού μεταλ
λικού. ’Αρκεί δέ νά άφαιρέσωμεν τό Argon διά τού 
κενού· είτα δέ δερμαίνοντες τήν μεταλλικήν ταύτην 
παρακαταθήκην, τό ήλιον άναγεννάται.

Τό ήλιον είναι τό μόνον άέριον, δπερ άγει καλείτε- 
ρον τόν Λλεκτρισμόν, διαθλά το έλάχιστον τό φώς, δια
λύεται όλίγον έν τώ ΰδατι, πολύ δ’ όλιγώτερον ή τό 
Argon.

Όπως δέ τό Argon, φαίνεται δτι δέν θέλει νά συν- 
δυάζηται μετά τών άλλων σωμάτων, είναι δέ άγριον 
διότι προσπαθήσαντες νά ένώσωσιν αύτό μετά τού 
ύδρογόνου, χλωρίου, θείου, βώρου, φωσφόρου, άρσενι- 
κού Καί τών σπανιωτάτων μετάλλων, δέν κατωρθώθη 
τοΰτο, μολονότι μετεχεϊρίσθησαν τήν βοήθειαν τής 
θερμότατος καί τό Αλεκτρικόν ρευστόν.

’Αφ’έτέρου παρετηρήθη, δτι ένυπήρχε έν τοϊς όρυ- 
κτοΐς, άλλ’ έν τίνι ίδιότηή,είναι μυστήριον.Ώστε άφοΰ 
τό ήλιον καθίσταται άδύνατον νά ένωθή άμέσως μετά 
τών σωμάτων, καθίσταται μόνον δυνατόν τούτο διά τής 
άπορροφήσεως τής θερμότατος.

Ό ένδοθερμικός χαρακτόρ τού Αλίου καί ή ίδιότης 
αύτοΰ, τού νά συναντάτατ έν μεγάλη υψωμένη θερμο
κρασία, ήτοι έν ήφαιστειώδεσι καί ήλιακαϊς χώραις 
είσί γεγονότα έν τή ιστορία του ήλίου, άττνα ζωηρώς 
ήδη άπασχολούσι τόν Επιστημονικόν κόσμον.

ΕΚΤΡΙΚΟΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΝ

' έτών ά Πολωνός δημοδιδάσκαλο; ’Ιωάννη; 
ύθυνε προ; τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών 

Έπεί® απλοϊκόν ύψος, έ*  τί[ όποί^, έπισυνάπτων 
ι«·85ίφ*' ’’χεδιά τινα καί περιγραφάς, παρεκάλει νά τφ δ.ο- 
θωσι τά μέσα, ΐνα κατασκευάσω; το πρότυπον (Modell) τη
λεσκοπίου τίνος καί νά λάβη προνόμιον έπ’ αύτού· ^ιότι 
έσκέπτετο νά θάσγι τήν συσκευήν του είς τήν διάθεσιν τή; 
διοικήσεω; τού στρατού δωρεών. Όσφ παράδοξος καί άν 
ητο ή έπιστολή αότη, έν τούτοις δέν ά.περρίφθη ή αίτησις 
έντελώς, άλλ’ έγράφη είς τόν δημοδιδάσκαλον νά μεταβή 
είς Βιέννην όπως διατύπωση τά; ιδέα; του προφανώς.Ένεκα 
όμως τή; άπειρία; του δέν ήΒυνήθη νά έξηγηθή σαφώς, 
ώστε τώ άνετέθη νά φέρη πρώτον σχέδιον καί κατόπιν ήθε- 
λιν έλθει είς διαπραγματεύσεις μετ’ αύτοδ. Τραπεζίτης τι; 
ο κ. Λουδοβίκος Κλάϊνβεργ έμαθεν, οτι ό δημοδιδάσκαλος 
περιπλανάται έν Βιέννη ζητών κατάλληλον πρόσωπον,οπερ 
ήθελε πιστεύσει καί έκμεταλλευθή τάς παραδόξους αυτού 
άναχαλύψεις. Προέβη λοιπόν εΐς πείραμα· τό πρότυπον κα- 
τεσκευάσθη κατά τάς οδηγίας τού Σχεπανίκ, σήμερον δε 
άπενεμηθη εί; την νίαν έφεύρεσιν προνόμιον εί; όλα τά 
πεπολιτισμένα κράτη. Τό Αλεκτρικόν τηλεσκόπιου εΐνε ή 
λύσις προβλήματος, είς τό οποίον ό Έδισσων έργάζεται 
πρό 21 έτών. Ή επιτροπή τής παγκοσμίου έκθέσεως τών 
Παρισίων. εί; Αν άνηγγέλθησαν ·τά περί τοΟ μηχανήματος 
τουτου, ώμολόγησεν, ότι θά ήνέ τι έκτακτον. Ό εφευρέτης 
τηρεί είσετι μυστικήν τήν έσωτερεκήν φύσιν τοΟ μηχανι
σμοί του, έγνώσθησαν δέ μόνον τά έξής :

Τό «τηληλεκτροσκόπιον» έχει σχήμα μικροΟ κιβωτίου 
τηλεφώνου. Ό δέ τρόπος τής ήλεκτρική; μεταφορά; είκό- 
νο; τινο; ή άντικειμένου είς άπομεμακρυσμενον μέρος, όπου 
έμφανίζεται πάλιν μέ τά φυσικά αυτοί! χρώματα έκτελεΐ- 
ται ώς έξη;· δύο άεικινούμενοι καθρέπται τοποθετούνται 
εί; τόν τόπον παραλαβής τή; μετενεχθησομένης είκόνος, 
καί διαιρούν αύτήν είς σειράν σημείων, σχηματιζόντων 
άτελεύτητον γραμμήν. 'Κατόπιν μετατρέπονται αί διαφο- 
ραί τοΟ φωτός, τών έκ τών σημείων τούτων έκπεμπομένων 
άκτίνων είς διαφορά; ρευμάτων. Ηλεκτρικόν ρεδμα πέμπει 
τά; τελευταίας ταύτας είς τόν τόπον άποδοχής, όπου πά

λιν μετατρέπονται είς διαφορά; φωτός, αΐτινες συντίθενται 
παλιν εί; μίαν εικόνα διά μέσου δύο συγχρόνως μέ τού; 
δύο ετέρους κινουμένους καθρέπτας.

Έκ τής περιγραφής ταύτης, πολλά δύναται τις νά φαν- 
τασθί!. Ο έφευρετη; δέν λέγει κάν, άν ή συσκευή του κα- 
τασκευάζηται τί| βοηθεία πλακών έκ Σεληνίου, αΐτινες, ώ; 
γνωστόν, έχουσι τήν ιδιότητα νά μετατρέπουσι κύματα 
φωτός καί ήλεκτρικά. Διϊσχυρίζεται όμως, ότι πάντα τά 
πειράματα έπέτυχον πληρέστατα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΕΥ ΦΩΤΟΣ

Αίαν ένδιαφέρουσαν διάλεξιν Ικαμεν εί; τήν <Βασιλικήν 
Εταιρείαν» τοΟ Λονδίνου ό‘'καθηγητή; Ρουσέλλ περί τή; 
ένεργείας μετάλλων τινων και άλλων σωμάτων έπί τή; φω
τογραφική; πλακός. Ό Ρουσέλλ άνεκάλυψεν, ότι πράγματι 
δύναταί τι; νά φωτογραφήση άνευ φωτός, καί ·6τε ώρισμέ- 
ναι μεταλλικαί καί όργανικαί ούσίαι έπενεργοΰσιν άμέσως 
έπί τή; ευαίσθητου πλακό;· πειραματιζόμενος δέ άφησεν έν 
σκοτεινφ δωματίφ νά έπενεργήσωσι διάφοροι τοιαΟται ού- 
σίαι έπι τή; φωτογραφικής πλακός, και εύρήκεν, ότι, τό 
σχήμα τοΟ σώματος είχεν άποτυπωθή έπ’ αύτής. Διατε- 
τρημένη πλάξ έκ ψευδαργύρου άπεικονίσθη οίτω πο>; έπί 
τής πλακός, ώστε αί όπαί διεκρίνοντο σαφέστατα. Ή δέ έ- 
νέργεια τών ουσιών τούτων διέρχεται άνευ δυσκολίας διά 
τή; γελα-ζίνης, τοΟ κυτταροειδούς, το5 κολλωδίου κ.λ. Ά- 
πεδείχθη πρό; τούτοις, οτι τά πτητικά μέταλλα,ώ; τό Νι- 
κέλιον, τό Μαγνήσιον, τό Άργίλλιον, τό Βισμούθιον έξα- 
σκοΟσι τήν μεγαλειτέραν έπήρειαν έπί τής εύαισθήτου πλα- 
κδ; καί οτι ή ένέργεια αότη είναι τοσοΟτον μεγαλειτέρα 
καθ’ δσον αύξάνει ή θερμοκρασία.Ένφ εί; 15° Κελ. μεταλ
λική τις πλάξ χρειάζεται ήμέρα; τινα;, οπω; έπενεργήση 
έπί τή; φωτογραφική; πλακός, έπιτυγχάνεται ή αύτή ένέρ- 
γεια έντός όλίγων ωρών είς 55° Κελ. Κατά τήν γνώμην 
τοΟ Ρουσέλλ, οί έκ τών όύσιών έξερχόμενοι άτμοί είναι οί 
έπενεργοΟντε; ουτω έπί τής πλακό; καί οί διιρχόμενοι τήν 
γελατίνην, τό κυτταροειδές, τό κολλώδιον κ.λ. Ό Υδράρ
γυρο; ένεργεϊ τότε μόνον, όταν προστεθώ είς αυτόν έλάχι
στον ποσον ψευδαργύρου (περίπου τ.έ·). Τό οινόπνευ
μα καί ο αιθήρ ούδεμίαν έξήσκησαν ένέργειαν, τούναντίον 
όμως ή τυπογραφική μελάνη καί ή κοπαία λάκκα έπενήρ- 
γησαν ευκόλως. Ό Ρορσέλλ έδειξε-φωτογραφικά; άποτυπώ- 
σεις έντύπου βιβλίου τού 1805 καί παλαιού τινο; άλχημι- 
κού έργου τού 1641, ά; άπέκτησε θέτων άπλώ; τήν 
πλάκα έπί τού εντύπου φύλλου.

ΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

Εις το εν Μαδρίτη Ιατρικόν συνέδριον ό έκ Βόννη; κα
θηγητής κ. Φιγκλερ άνεκοίνωσεν, ότι κατώρθωσε νά κατα
σκευάσω λεύκωμα διά τεχνητής οδού· ή σημασία τή; έπι- 
στημονικής ταυτη; προόδου είναι έκτακτος, διότι πβ; τις 
γνωρίζει, οτι αί είς τά; τροφάς ένεχόμεναι λευκωματούχοι 
ουσιαι λαμβανουσι σπουδαιότατον μέρος εί; τήν διατήρησιν 
τού σώματος καί δή τόσον, ώστε δυνάμεθα νά είπωμεν. οτι 
1 κ τής εύρεσεω; μεθόδου πρό; παρασκευήν τεχνητού λευκώμα
τος, έλυθη εν τών ενδιαφερόντων προβλημάτων τής έπιστή- 
μης. Ό διάσημο; Γάλλο; Βερτελώ άνέπτυξε πρό τινο; σχε
τικήν πρό; τούτο εικόνα τού μέλλοντος, καθ’ ήν ή άνθρώ- 
πότης δεν θά πορίζηται τά; τροφά; τη; διά τών άπειροπλη- 
θών σφαγών τών ζφων, διότι θ’. άρκ$ μία κόνι; καθ’ ήμέ- 
αν, ΐνα διατηρήση τά; δυνάμει; καί τού εύρωστοτάτου άν- 

1 ρός. Μ’ ολα; τά; ύπό τινων έκφερομένας άμφιβολία; πρέ
πει νά θεωρήσωμεν ώ; έπικειμένην τήν πραγμάτωσίν τού 
όνειρου τουτου, διότι κατά τόν Φίγκλερ έγένοντο άπό τινο;
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χρόνου καί πειράματά τινα τοΰ τεχνητού λευκώματος· Α
σθενείς ήδυναντο νά καταναλώσωσι καθ’ Ημέραν 30—70 % 
έκ τής χορηγηθείοης αύτοΐς δόσεως λευκώματος, ήτις ήτο 
Αντίστοιχος εΐς 150 — 350 γρ. κρέατος, οΐ δέ υγιείς ήδύ- 

’ ναντο ν’ Ανεχθώσι την ποόσμίξιν 200 γρ. τεχνητού λευκώ 
ματος, δπερ Αντιστοιχεί πρός κκτανάλωσιν 1000 γρ. (312 
’/2 δρ.' κρέατος καί τοΰτο άνευ ούδενός βλαβερού επακο
λουθήματος. Εΐς τούς Ασθενεί; παρε.τηρησεν ό|Φίγκλερ οη

NTS ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ1
«“Ολβιοι.nt φιλόεντες έπήν ίσον άντεράωνται» bion 

’Μτο &«η εσπερινή ώρα τοΰ Μαρτίου. Ό ήλιος έξηκολου- 

μαντικήν αβξησιν τοΰ βάρους τω-, ένίοτε μάλιστα διπλασια
σμόν αύτού· δ κόμης Δουγλάς δπως χρησιμοποιήσϊ) τήν άνα- 
κάλυψιν ταύτην ύπέρ τίς υγιεινής και έφθηνής τροφής τών 
πολλών άπεφάσισε τήν ίδρυτιν έργοσταοίου τού τεχνητού 
λευκώματος, δπερ έκλήθη τρρπόκ καί θά χορηγείται εΐς 
έφθηνοτάτας τιμάς· τά πειράματα τού Φίγκλερ Απήτησαν 
1 ;> έτών εργασίαν.

θει τήν πρδς δυσμάς πορείαν αύτού, ^άποχαιρετίζων^έν μέσφ 
ροδοχροου αίγλης τδ ?ν μέρος του κόσμου, δπως φωτίση τό 
έτερον. Ή μελανειμονούσα νύς κατά μικρόν έπήρχετο γλυ
κεία και μυρόεσσα, καλύπτουσα ήμάς διά τής άστεροβριθούς 
αυτής σινδόνης.

Μετ’ ολίγον τό λαμπρόν αστρον τής ’Αφροδίτης είχε λάμ· 
ψει. έπί τού ουρανού. '

Τό παν κατ’έκείνην τήν ώραν ήτο ήρεμον καί περιβεβλη- 
μένΟν διά νεκρικής σιγής, και μόνον άπδ καιρού εΐς καιρόν ό 
ρόχθος των κυμάτων έκσπών έπί τής παραλίας, διέκοπτε τήν 
γαλήνην τής νυκτδς ώςκαι δ κρότος των μηχανών τοΰ πλησίον 
ήγκυροβολημένου πλοίου.

"Οτε αίφνης μετά ήαΐσέιαν ώραν φαίνεται μακρόθεν σκιά 
τις ανθρώπινη, βαίνουσα κατά μήκος τής παραλίας καί διεν 
θυνομένη πρός τό αντίθετον μέρος τής προκυμαίας. ’Εκεί στα 
ματησασα εκάθησε νωχελώς έπί τίνος έοωλίου.

*Η σελήνη μικρόν κατά μικρόν άνεφαίνετό είς.τόν γαλανόν 
και άστερόεντα ουρανόν, διαχεουσα τά αργυρά της κάλλη, 
ήτις άντανακλωμένη έπί τής ύγράς έπίφανείας τής θαλάσσης, 
καί μεταβάλλουσα ταύτην εις όλάργυρον καθρέπτην, έπετρεπι 
νά έξετάσωμεν καί νά περιγράψωμεν τήν ήρωιδα μας, ής τί 

,τό βλέμμα ρεμβώδες έπλανάτο πρός τόν ορίζοντα.
"“Ητο νέα ε’ικοσιπενταέτης μόλις. Τδ ώς άνθος δροσερόν 

πρόσωπόν της, ΰφ’ οϋ τό δέρμα διεκρίνετο, τδ λευκόν καί πυ 
ραυγές χρώμα, καί τά έρυθρά χείλη της άπετέλουν άληθώς 
μαργαρίτας. Οίδφθαλμοίτης ίφωτίζοντο υπό γλυκέος φωτός.

Τό δλον τέλος τών χαρακτήρων της, καθίστα αυτήν εκ τώ·. 
καλλονών έκείνών, αΐτινες έκ πρώτης δψεως μαγεύομαι πλέο·. 
ούχί τήν καρδίαν, άλλ’ αύτήν τήν ψυχήν!

βά έλεγέ τις δτι έβλεπε άληθή νηιάδα !
Έ ώρα ολίγον κατ’όλίγον πκρήρχετο .καί επλησίαζεν χ 

έννάτη.
*8 “Ελλη δμως έξήκολούθεί άκίνητος μέ τούς οφθαλμούς 

άπλανεϊς έπί των κυμάτων. Άπδ στιγμής είς στιγμήν τί 
βλέμμά της ήρξατο νά άνησυχή, καί έστρέφετο πρδς δλας τά 
διευθύνσεις, άνυπομονοΰσα σφόδρα....

•Αλλ’είς μάτην, ή αυτή ήρεμία καί σιγή βασιλεύει καί 
’νον τό άσμα τών παρακειμένων λεμβούχων διεσκέ- 

’ ποτέ τήν μελαγχολίαν της, τό όποιον κατ’ έκείνην 
•εν άρχήσει. 
κρίνει μακρόθεν σκιάν 1 

ΐΛολία της διαλύεται άποτόμως. Ή μέχρι τοΰδε 
ιςτΛις της, καί οί λυποφεγγείς αυτής οφθαλμοί έζωο-

!
- 'γονη'^ησαν διά μιας, καί κραυγή χαράς έξήλθεν έκ τοΰ στή

θους της.
Μειδίαμα ευτυχίας έπήνθητε τότε είς τδ ροδόχρουν βελού

δου τών χειλέων της.
’Εξ άποστάσεως πεντήκοντα βημάτων ήρχετο νέος τις τρια- 

κονταέτης μέ βήμ.α δειλόν καί άναποφάσιστόν.
Τά βλέμματά των συνηντήθησσν καί αί ψυχαί των «ομολό

γησαν σιωπηλώς τά άμοιβαΐα αύτών αισθήματα. .
"Οτε δέ τήν έπλησίασεν, αυτή έρρίφθη μανιώδης ύπό πα 

ραφοράς χάί.πλήρης δακρύων <ί; τάς άγκάλας τόυ, τραυλί- 
ζουσα συγχρόνως άκατανοήτους φράσεις υπό τοΰ διακαίοντος 
τά στήθη της ερωτικού πυρός! — Τόν κατεφίλει καί πάλιν 
μετά παρέλευσιν τριών μηνών, άφ’ ής στιγμής ή βάσκανος 
μοίρα τόν άπεχώρησεν εκ τών κόλπων της παρά τήν θέλησίν 
της; έξαναγκασθεΐσα παρά τών γονέων της ν’άποχωρισθή αυ
τού όδηγηθεΐσα είς μακρυνήν χώραν ! Προόεπάθέί αν ήδύνατο 
νά τδν καταφάγη διά των οφθαλμών της.

’Εκείνος δέ περισφίγγων είς τάς άγκάλας του τήν περιπό 
θητήν του "Ελλην, καί μεθυσμένος άπό'τό «ρλέγον πάθος του, 
τή έξεμυστηρεύετο καί πάλιν τόν διάπυρον ερωτά του 1

— Μέ περίμενες πάντοτε, άγαπήτή μου Έλλη ; τή ελεγεν 
έκείνος, ένώ έν τφ σ*ότει  τά διάπυρα αυτών βλέμματα εφλέ· 
γοντο ύπο τού πυρός.

— Καί άμφέβαλλες περί τούτου ; διέκοψεν ή "Ελλη, άφ’ού 
μάλιστα ώρκίσθημεν νά ζήσωμεν άμφότεροι ό είς διά τόν 
άλλον;

— Καί θά άναχωρήσης άνυπερθέτως αυτήν τήν εσπέραν; τόν ' 
ήρώτησεν άμέσως.

— Μετά ήμισείαν ώραν αναχωρώ διά τήν ’Ιταλίαν, άπε· 
κρίθη εκείνος καί έξέβαλε πικρόν Αναστεναγμόν, ένφ νέφος 
λύπης έπεσκίασε τό ώραΤον πρόσωπόν έκείνης.

.Μετ’ όλίγον ήκούσθη καί ό τρίτος συριγμός τού άτμοπλοίου 
καί δέν ύπελείπετο πλέον ή ελάχιστος χρόνος πρδς Αποχαι
ρετισμόν.
3 Αίφνης τότε ή “Ελλη μέ καρδίαν πάλλουσαν καί χύνουσσ 

κρουνούς δακρύων, έρρίφθη οιά. τελευταίαν φοράν επί τοϋ 
τραχήλου τοΟ πεφιλημένου της.

— Φεύγεις ; είπεν καί ή φωνή της έτρεμεν έν μέσφ τών 
δακρύων.

Οί οφθαλμοί έκείνου έπληρώθησαν δακρύων, καί ή καρ- 
δία του έοονεϊτο ύπό βιαίων παλμών I

— Φεύγω! έπανέλαβεν ό νέος καί ώδύρετο ώς παπίδίον.
Καί ώς έξ ένστικτου χωρίς νά ειπωσι τι περισσότερον, άμ- 

φότεροι τάς χεΐρας έχοντες πρό τών οφθαλμών άπεχωρίσθη- 
σαν, έκείνη ισταμένη, έκείνος δέ διευθυνόμενος έν μεγίστη 
συγκινήσει καί άθυμίφ πρός τό άτμόπλοιον.

Μετ’ όλίγον τό ώρολόγιον τής πόλεως έβήμανε τήν ένδεκά- 
την καί τδ άτμόπλοιον ηρέμα έξήρχετο τοϋ λιμένος, ένφ ή 
“Ελλη έξηκολούθει σειούσα τό μανδήλιον αυτής, καί έκείνος 
ήτένιζε πρδς αυτήν. Ούδεΐς έβλεπε τόν έτερον έκ τού σκότους. 
Έκείνος μετά πικρίας διηύθυνε τά βλέμματά του πρός ε
κείνην, ένφ αύτη ήκολούθει τδ πλοΐον, έως δτου τελείως έξη· 
φανίσθη έκ τών. οφθαλμών της.

Δίαν συγκεκινημένη καί κρατούσα διά τής χεερδς τήν καρ- 
οίαν έπανήλθεν είς τόν οίκόν της ή Ελλη, βυθισθεϊσα είς εΰ- 
χάριστον άνάμνησιν έπί τή άναχωρήσει τοϋ έραστού της.

(*Αργος)  Τάκης Κονόρθος

•ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΦΩΤ ΑΕΡΙΟΝ

Ή έν Παρισίοις εταιρεία τοΰ φωταερίου διηνεκώς έπιδιώ- 
κουσα ιούς νεωτερισμούς καί τήν πρόοδον, εφεριν εσχάτως 
έξ ’Αγγλίας νέον είδος άμαξών, ώς παρίσταται είς τήν κά
τωθι εικόνα, δπερ κυκλοφορεί πρό τίνος καιρού εις τά έρ· 
γοστάσικ αύτής έν Landy καί Saint-Denis. Κατά τήν Ικ- 
θεσιν τοΰ'μηχανικού τής εταιρείας κ. Levy, τ’Αποτελέ
σματα τών δοκιμών τής αύτοκινήτου ταύτης άμάξης ύπήρ
ξαν λαμπρά,έφελκύσαντα τδν θαυμασμόν δλων τών θεατών. 
Έλπίζομεν, δτι τό νέον τοΰτο σύστημα τών τροχιοδρόμων 

θά εχφ μέλλον λαμπρόν καί θά παράσχγ πολλάς έκδουλεύ·· 
σεις εΐς τήν κοινωνίαν.Τό τοιούτον δέ γίνεται δήλον έκ τής 
καταπληκτική; Αποδοχής καί έφαρμογής εντός όλίγου χρο
νικού διαστήματος. Πέντε τοιαύται γραμμαί ήδη λειτουρ
γούσα, 1η Ή τής Hirschberg-Warmbrunn-Hermsders 
έκτάσεως 13 χιλιομ. ,.2α Γραμμή τις έν τίϊ χώρα τού *Ρή  - 
νου έκ τοΰ Budeshein εΐς Biebrich έκτάσεως 43 χιλιομ. 
3η Έτέρα είς Hanovre, 4η Εΐς Colmar, καί 5η Αλλη τις 
έν Charioltenbourg πλησίον τού Βερίλου. Εύχόμεθα νά 
’δωμεν έντός όλίγον τήν έφαρμογήν αύτού καί έν Έλλάδι.

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΑΜΦ1ΤΡΓΩΝ

Α'.

Ό ’Ιάκωβος κατά τό σύνηθες ήλθε πρός έπίσκεφιν του φί
λου του Έρνέστου. Εύρε δ’ αύτόν βεβύθισμένον εις σκέψεις 
καί κατακεκλιμένον επί τοΰ Ανακλίντρου τοΰ δωματίου. .
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— Αί τι Διατί είσαι σκεπτικός:
__ Ά σύ είσαι Ιάκωβε ; τφ λέγει ό Έρνέίτος άποσπώμε- 

μενος έκ μαχράς σχέψεως·
— "Ολος εγώ, εκτός αν άλλος τις έπηρε την φυσιογνω

μίαν μου.
__Μή αστεΐζεσαι, σέ παρακαλώ, διότι δέν εΐμμι χαλά.
— Τί έχεις; είσαι άσθενής ;
— ’Ακόμη χειρότερον, «ρίλε μου, είμαι έρωτευμένος.
Καί άφηκεν ό Ίάκωβος,έαυτόν νά χαταπέσ^ έπί τοΰ ανα

κλίντρου, τοβοΰτον κωμιχώς, ώστε ό Έρνέστος έξίράγη εΐς 
παρατεταμένους γέλωτας.

— Ερωτευμένος, έπανέλαβευ ό ’Ιάκωβος δέν είναι δυνατόν
τόσον αΐφνιδίως, χωρίς Ά γνωρίζω τίποτε ; . . . Χθες τήν
νύχτα, οτε άπεχωρίσθημεν ήσο εντελώς ήσυχος καί αμέριμνος 
τοιούτου ζητήματος. Πως ήδη έγεινες έρωτόληπτος; είπέ μοι 
τήν αλήθειαν.

Περίεργος δέ νά.μάθη τί συνέβαινε, έλαβεν αμέσως κάθι- 
σν.α καί έχάθισε παρ’ αυτφ.
‘__ Λοιπόν ιδού, άφοΰ τό θέλεις, τω λέγει ό Έρνέστος ήμιε-

γειρόμενος. Σήμερον περί τήν 4ην μ. μ. στενοχωρηθείς 
γράφων. ...

__Βέβαια, διότι θέλει; νά γίνης καί σύ κωμειδυλλιογράφος.
__  ”Αχουε καί μή διακόπτεις .... Μετέβην νά κάμω ένα 

γΰρον μέχρι τοΰ Ζαππείου οπού άπειρος κόσμος ένεκα τοΰ καύ- 
σωνος εύρίσκετο έχει, άλλοι περιπατοΰντε; κατά μήκος τής 
πλατείας καί άλλοι καθήμενοι. Αί γυναίκες σχεδόν δλαι έφε- 
ρον ώραίας ανοιχτά; ένδυμασίας ^χαί μά τήν αλήθειαν, ήσαν 
τρέλλα, πρώτην φοράν, που μου ήρεσαν τόσον πολύ.

— Ναι, πρώτη φορά ποΰ σου ήρεσαν αί γυναίκες, κάτι μάς 
είπες.

— Μή μέ διακόπτης εΐπον, διότι θέλω νά σοι παραστήσω 
ίλτν τήν ποίησιν τοΰ παραδόξου τούτου έρωτός μου,

— Καλά, λέγε, σέ ακούω,άλλά δέν δύναμαι νάπροσποιού
μαι καί τό άγαλμα.
' — Περιεπατουν λοιπόν έως ?ν τέταρτον τής ώρας εΐς τήν 
πλατείαν, δτε αίφνιδίως ...

— θά,είδες κάποιαν νεράιδα·
— Σκασμός, διότι δέν θά σοι εΐπω τίποτε, μέ διακόπτεις 

τόσον καχύς.
— Έλα, έρωτεύθης καμμίαν;
— Μή βιάζεσαι. Αίφνης οί οφθαλμοί μου πίπτουσιν έπί 

ένός γέροντος κυρίου χαλοενδεδυμένου ...
— Τί αυτόν έρωτεύθης; ...
— Ά, μά τό κάμνεις επίτηδες χαί μέ διακόπτεις, τίποτε, 

τίποτε, δέν σοι λέγω, τίποτε, λέγει ό Έρνέστος εγειρόμενος 
θυμωμένος

— Έλα άδε)φέ, λέγε, οπού έχλαμ.βάνεις τά κωμικά δια 
σοβαοά, ώρίστε λέγε καί δέν σέ διακόπτω.

— "Α, μά σύ μέ διακόπτεις εΐς κάθε λέξιν . . . Πλησίον 
τοΰ γέροντος αύτοΰ, έξηκολούθησεν λέγων ό Έρνέστος, έβά- 
διζε μία κόρη χομψοτάτη καί χαριτόβρυτος . . . τήν παρα
τηρώ *α)ώς,  άλλά τί ανάστημα I τί βάδισμα I τί χρώμα ! 
τί κόμη 1 τί οφθαλμοί! τί στόμα! ήσαν εκείνα . . . έμαγεύ 
θην, φίλε μου.

Ωραία, ή διήγησίς σου αρχίζει νά μέ συγκινή έξακο- 
λούθει φίλε μου . . ..τό αποτέλεσμα '.

·— Ε^ρον τα πάντα είς τήν κόρην αυτήν, φίλε μου, έξαί- 
οετα·. . . τήν ακολουθώ καί τήν παρατηρώ έκαταπαόστως, 
και μολονότι ευρίσκω τοΰτο άτοπον πού δέν δύναμαι νά|*ατανι·  
κήσω τό ενδιαφέρον μου . . . Άκατανόητός τις δυναμις μέ 
ωθεί χαί εύρίσλομαι πάντοτε επί τά ίχνη της,. . τήν ακο
λουθώ πάντοτε καί μετά μίαν ώραν καί πλέον εύρίσκομαι 
ποΟ νομίζεις, φίλε μου ; Έξωθι τής θύρας τής οικίας της 
έπί τής όδοΰ Ίπποκοάτους. Χωρίς νά τό θέλω, τήν εΐχον συ
νοδεύσει μέχρις εκεί . . . άνελπίστως. . . δτε δέ έξηφα- 
νίσθη εντός της οικίας της, μοί έφάνη δτι μοί άφήρουν έκ 
τών οφθαλμών μου πολύτιμόν τι φως ...

— Αί, κατόπιν τφ λέγει ό ’Ιάκωβος τί άπέγεινεν, κινούμε
νος έξ ένδιαφέροντος νά μάθη τό άποτέλεσμα.

— Τίποτε, γνωρίζεις πόσον είμαι δειλός . ■ ■ ”Ε*τοτε  δέν 
τήν έπανείδον, άλλά τί τά θέλεις άκαταπαύστως τήν ένθυμοΰ- 
μαι, ή εΐκών της δέν φεύγει έκ της φαντασίας μου, άπδ τής 
στιγμής δ’ έκείνης κατήντησα μανιώδης, άλλά καί. μελαγ
χολικός. .

— At, καλά, τώρα τί σκοπεύεις νά κάμης;

— Τί νά κάμω ; ίάν έγνώριζον, θά ήμην ευτυχής, «ί,τό 
σκέπτομαι καί δέν δύναμαι νά ευρώ ούδεμίαν λύσιν, βεβαίως 
εάν ήμηνζωηρός ώς σύ, θά μετέβαινον άμέσως είς τήν οικίαν 
της χαί θά τόν έζήτουν ε’ις γάμον παρά τού πατρός της.

— θά ήτο τό καλείτερον μέσον, φίλε μου, τφ λέγει ό ’Ιά
κωβος παραινετικως.

— ’Αδύνατον, αδύνατον έπαναλαμβάνει ό Έρνέστος, διότι 
θά έτρεμον σύσσωμος ένώπιον α^τής, καί δέν θά ήδυνάμην 
ουδέ λέξιν νά είπω.

— Τί βλακεία, έπείπεν ό ’Ιάκωβος εγειρόμενος, έαν ήμην 
είς τήν θέσιν σου, έγώ εΐξευρα τί θά έκαμνα.

— Ό Έρνέστος τότε ώς έκ ένστικτου έγερθείς καί πλη- 
σιάσας τόν φίλον του, έλαβεν αυτόν άπό τής χειρός καί παρα- 
τηρήσας αυτόν Ασκαρδαμυκτί, τφ λέγει'

— ’Εάν θέλης, μέ σώζεις.
— Έγώ τί ; πως ; λέγε.
— Ιδού, νά μεταβής έκεί άντ’ έμοΰ καί μεσολαβών νά πα- 

ραστήσης τήν Αδυναμίαν μου, τήν θλΐψίν μου, τό ένδιαφέρον 
μου, τον έρωτά μου, έν ένί λόγφ πράξον, δπως νομίζης 
καλόν. Μεταχειρίσθητι ευγλωττίαν, βλαχίαν, βραχυλογίαν 
δπως θέλης σύ Αρκεί νά φθάσρς είς τό αποτέλεσμα.

— Περίφημα, τφ λέγει ό Ιάκωβος.
— Τί; αποφασίζεις ; θά ύπάγης ;
— Ευχαρίστως, δι’ εμέ τοΰτο θά είναι πολύ διασχεδαστι- 

κόν, έπειτα Αφοΰ πρόκειται περί τής ευτυχίας σου.
— Ά εύγε, είσαι ό καλείτερος φίλος μου καί δι’ αύτδ 

Ακριβώς σέ αγαπώ πολύ. Λοιπόν έγώ Αναχωρώ αυριον διά 
Πάτρας, διότι δέν επιθυμώ νά ευρίσχωμαι είς στενάς συγκι
νήσεις, έπειτα έν περιπτώσει Αποτυχίας θέλω νά είμαι μακράν 
διάνα διασκεδάσω τήν άτυχίαν μου, σύ δέ μεταβαίνεις καί 
κάμνείς τό μέρος σου, δπως νομίζης καλείτερον, έγώ δέ /ίς 
Πάτρας θά περιμένω καθ’ έκάστην ειδήσεις σου.

— “Εχει καλώς, άπήντησεν ό ’Ιάκωβος.
— “Αχ, φίλε μου, πόσον είσαι καλός καί άγαπ 

συγκινήσει κατησπάσθη αυτόν.
Β'. *'

, , , , * ' ' . -*»*
Τήν .έπαύριον ό Έρνέστος άνεχώρησε διά Πάτρας, τήν · 

δ’ επιούσαν έλαβεν τήν ακόλουθον επιστολήν παρά τοΰ φί
λου τού.

Αγαπητά μοι 'Κρνάβττ
Μένε ήσυχος αΰτύδι καί ίιασκεδαζον τό κατά δύναμιν. Έγώ έδώ 

κάμνω τό χρέος μου καλώς. ΕΤόον τόν κύριον Λ . . . παρουσιασθε!; 
έπι προφάσει ΰποβέσεώς τίνος. Είναι δικηγόρο; καί ουτω; ήδυνή- 
θην έπί μακρέν να όμιλήσω μαζύ του. Είναι δε λαμπρός άνθρωπος 
καθ’ 8λ« και πολύ περιποιητικός. Λεν τώ ώμίλησα ακόμη τίποτε . 
περί τής θυγατρός του. Θα τόν έπανίδω μεβαυριον. Έχω τό σχέ
διό» μου κχι ήσυχει-

Ύγίαινε καί Ιχε τα< ελπίδα; σου είς εμέ-
Ό φΙΛοΐ οου 

’Ιάκωβος

— Ό Έρνέστος ηύχαριστήθη πολύ έχ τοΰ περιεχομένου 
τής πρώτης επιστολής τοΰ φίλου του, τήν δ’ έπαύριον έλαβε 
τήν ακόλουθον

'Αγαπητά μοι Έρνάσιβ
Είμαι είς πολύ εύάρεστον σημεών σχέσεων μετά τοΰ κ. Δ.... Ή 

υπόδεσις, δι’ ήν Ιλάβον αφορμήν νά τόν γνωρίσω, φαίνεται τόν έν- 
διαφέρει πολύ και καθ’ εκάστην μοί έπαναλαμβάνει, ένθαρρόνων με,

— Κάμετε.τήν αγωγήν, κάμετε τήν αγωγήν και βά επιτύχετε;
Άλλά τούτο δ'εν μέ ήρκει, έπρεπε νά γνωρίσω καί τήν κόρην 

καί τούτο τό επέτυχα μόλις χθές, δλως άπροσδοκήτως καί χωρίς νά 
τό ζητήσω. Φαίνεται διά τους έραστάς ύπάρχει ιδιαίτερος ευνοϊκός 
βεός I. ,
. Χβός λοιπόν, ενώ εύρισκόμην είς τό γραφείου τοΰ πατρός, είσήλ·· 
θεν ή κόρη. Άλλά, σέ συγχαίρω, φίλε μου, έχει; καλήν εκλογήν. 
Ή νέα είναι εξαίρετος καί αξιέραστος· λαμπρά ύφ’ όλας τάς επόψεις. 
Τήν έχαιρέτισα εΰλαβώς καί.μέ αντιχαιρέτησε διά χαρίεντος μει
διάματος. Ά ! φίλε μου, εύρισκόμεθα είς κάλλιστον σημεϊον.

Φρονώ, 8τι δέν θά είπης, 0rt δέν είργάσθην μέχρι τοΰδε καλώς. 
Είσαι ευχαριστημένος ; "Γποθέτω.

Τήν συνέχειαν θά ίχης είς προσεχή επιστολήν μου·

'Ιάκωβο;
(Έπεται τό, τέλος).

V

Η ΚΑ ΚΑΡΑΣΤΑΜ1ΤΗ ΕΙΣ ΑΓΡΙΝΙΟΝ
Ή Κυρία Καρασταμάτη είς ’Αγρίνιο», έννοοΰμεν τήν 

ελληνικήν βιομηχανίαν είς ’Αγρίνιου, καί ελληνικήν βιομη
χανίαν είς Άγρίνιον, βννοοϋμεν τήν παράστασιν τών ελληνι
κών υφασμάτων έν πάσρ ’Εκθέσει, ιδίως τοπικό! οπού παρί- 
σταται καί,άντιπροσωπευεται ή ελληνική τέχνη, καί ή 
ελληνική πρόοδος, τελειότη;, έργασίκ καί φιλοτιμία. *0  
κολοφών τ^ς συγχρόνου βιομηχανίας μας σήμερον, είναι ή 
Κυρία Καρασταμάτη και άν τις άκόμη άμφιβάλλη περί τόίς 
επιτυχίας τΐ5ς προόδου τις ΰφαντουργικής έν Έλλάδι, δέν 
έχει ή νά έπισκεφθή καί θαυμάση τά έκάστοτε εκτιθέμενα 
λεπτοφυή έργα της έν πάσγ Εκθέσει, εΓτε τοπικό), είτε 
’Εθνική έκάστου Κράτους.

Έν Άγρινίω ή Κυρία Καρασταμάτη έλαβεν έτι μίαν 
φοράν τό Δίπλωμα τής τιμής, έλαβε τά έπανειλημμένα 
συγχαρητήρια τών ύψηλών έπισκεψαμένων τήν Έκθεσιν 
προσώπων κάί έτυχεν ωσαύτως τής ιδιαιτέρας έκτιμήσεως 
πάντων τών έκθετών.

Τήν φοράν δε ταύτην ή Κυρία Καρασταμάτη έπεφυλά- 
ζατο και δλωςέκτακτον έπληξιν δια τούς θαυμάζονταςέκά
στοτε τά έργα της. Εΐχε κατασκευάσει ιδιαίτερα δλως 
κομψότατα λεπτοφυή μανδήλια, φέροντα τάς λέξεις «Έκ- 
θεσις του ’Αγρίνιου» πρός άνάμνησιν τής περιστάσεως καί 
ίξ ών έδωρήσατω τω βκσιλεϊ, τή βασιλίσσή καί τοϊς βασι- 
λοπέσνν, οίτινες μετ' ευμενείας άπεδέξαντο ταΰτα.

Συγχαίροντες τή φιλοτίμφ και φιλοπροόδφ έπί τή ΐθνική 
αυτής δράσει άπό καρδίας εύχόμεθα δπως ή πρόοδος τής 
ύφαντουργίας έν Έλλάδι συντελεσει καίέπ’άγαθφ ταύτητ. 

^^^θεαΤρικηκινηςΪς

* 1_ Παντοπούλου - Βοναόέρα
Μεγά^τήν «Νιόβην», νέον έργον «Ό Γιάννης τής Έλέ» 

9’ής'· ''ϊδιδάχθη άπό τής σκηνής τοΰ θεάτρου Τσόχα τήν 
παρελθοΰσαν εβδομάδα ύπό τοΰ έκλεκτοΰ θιάσου Παντο- 
πούλου —Βονασέρα, άκαμάτως άνταποκρινομένου είς τήν 
καλλιτεχνικήν δίψαν τοΰ κοινοΰ. «Ό Γιάννης τής Ελένης» 
είνε ώραία γαλλική κωμωδία, μετενεχθεΤσα έπιτυχώς εΐς 
τά καθ’ ήμ«ς, ύπό τοΰ χ. Ευαγγέλου Παντοπούλου, δστις 
μάς πείθει όσημέραι, οτι γνωρίζει καί νά γράφη καί νά δι- 
δάσκη άπό τής σκηνής.

Ή «Νύφη τής Κούλουρης», τό πρώτόν του έργον, ό 
«Γιάννης τής Ελένης», καί μία έπιθέώρησις τήν όποιαν 
βραδύτερον θ’ άναβιβάση, είναι σημεία, τά όποια δηλοΰσιν 
ωφέλιμον διά τό μέλλον τοΰ θεάτρου μας άνταγωνισμόν.

Ό «Γιάννης τής Ελένης» ήρεσεν πολύ είς τό κοινόν. Ή 
γοργώς χωροΰσα τεχνικωτάτη πλοκή τοΰ έργου, ή άμίμη- 
τος διαγραφή τών δύο κυρίως χαριτωμένων χαρακτήρων τοΰ 
γέρω—Τραυλοΰ καί τοΰ γέρω—Ξυνοΰ, αί κωμικώταται 
παρεξηγήσεις, τά άφθόνως εγκατεσπαρμένα έν αυτώ εύφυο- 
λογήματα και τά ιλαρότατα έπεισόδια τέρπουσιν είς άκρον 
τόν άχροατήν καί συγκρατοΰσιν άμετάπτωτον τό ένδιαφέρον 
αύτοΰ καί κατά τάς τρεϊς πράξεις.

Ό θίασος Παντοπούλου-Βονασέρα έχει, δπως πάντοτε, 
δραματολόγιον πλούσιον είς έργα, πρωτότυπα και έκ μετα
φράσεων, δέν φείδεται δέ κόπων είς τήν παρασκευήν και 
μελέτην αυτών καί διά τοΰτο βλέπομεν τόσον έπιτυγχά- 
νοντα οσα άνεβίβκσε μέχρι τοΰδε άπό σκηνής.

ΜΕΑΕΤΑΙ KOWIKAI ΚΑΙ ΠΑΙΑΑΓΩΓΙΚΑΙ
'λ’.τό τόν άνωτίρω τΙτΛον ίζίπονήΰη ίσχάτ<£>ζ παρά toft 

χ. Βαο. ΒουΛγάρτας τον όμωνύμνυ ΙΙαιάαγω·
γτΐον, πίρινπούόαοτοΐ χαί τοϊς π&σι σνγ-

γραφόι ύπό τόν τύπον σιιρ&ς άμοιβαΐων ίπιστοΛων
Μαθητου πρός ΛώάαχαΛον χαί τάνάπα-Ιιν ίχΐνΜσσονται 
σογώταται χοινωνιχαΐ ίρωταποχρίσιις, ων ή μίΛίτη χαι 
όραρμογη ριτγάΛως όύναται νά σννττΛίση ιίς τ^ν μόρρω· 
σιν χα2ύν γονιών χαί Ιερίων χαί όιάπίασιν όΛ1ηνοπρτ~ 
ποΰς ντοΛαΙας.

Ο χ· ΒούΛγαρης άπό ΐΐχοσιπτνταιτίας άιτνθύνων παι- 
άαγωγιϊον, χα-ίΜστην άφορμην ίκ τον σνστάόην νά 
γνωρίση τά αίτια της χωΛαινούσης παρ' ήμϊν χαταστά- 
σιως χαί ϊχ πόνου ποΛΛον χαί θιρμου πρός την πατρίδα 
ρτρόμτνος, έζόδωχτ τό πόνημα τοΰτο, iv φ μττά μοναδι
κού δντως χαί Λίαν (πιτιτηδιυμίνου Ιπιστο^ογραριχοϋ 
νρονς, χα^Λιτπονς δια-Ιίχτου χαί τ&ν πραχτιχωτάτων 
γνωμών χαί axtyeav αρχαίων χαί ντωτόρων αορών χα- 
τορδοϊ πάνν ιΰχιρώς καί διά γ.Ιυχυτάτης πτιθοΰς νά χα- 
ταδτίζη τοϊς άρμοδίοις τά μάσα της διαμοργύστως τών γο
νιών, τής διδασχαΛΙας χαί άνν^άστως τοΰ χΛήρον χαί 
τής παιδαγωγήστως τής τρυρτρά; ήΐιπίας. Οίκος, Έχχ.Ιη- 
σία χαί ΣχοΛτϊον, eiclv, Λόγιι, οί τρτϊς κύριοι παράγοντας, 
r>t μορφοΰντις χαι διαπ-Ιάττοντις τους χαΛονς ποΜτας χαι 

. προάγοντις χαί δοζάί,οντις τά ’Έθνη. Τούς ορισμούς δό 
τούτους στηρίί,τι Ιπί άναμριρρήστων άποδάζτων χαί άνα- 
ποδράστων χοινωνικων γίγονότων·

Τήν άπόχτησιτ τοΰ βιβίίου τούτου συνιστΰμτν παντί 
ριΛοπ&τριδι χαί ριΛοπροόδω, ίδΐφ τοϊς ύ^ηνοπρτπύσι γο- 
ντΰσιν·

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τό τών βυγχρόνων ζώων
Κατά τόν Δόκτορα Ούάλτερ Ρότσιλδ, διακεκριμένον 

Άγγλον επιστήμονα, τοΰτο πρέπιι νά ιΐναι ή χελώνη. Τό 
ζώογ τοΰτο έχει τόσον βαρύ τό βάδισμα, ώστε βρκδύνει|κατά 
τά φαινόμενα, νά διέρχηται καί αύτούς τούς αιώνας. Τόν 
μακρότατον βίον διάγει ό Έλέφας δστις ώς γνωστόν υ
περβαίνει τήν εκατονταετίαν εύκόλως.

Κατά τό 1833 ό Διοικητής τής Νήσου «Μαυρίκιος» ά- 
πέστειλεν είς τόν ζωολογικόν κήπον τής ’Αγγλίας γιγαν- 
τιώδη χελώνην, βάρους 200 κοίλων, άπέθανε δέ έσχάτως 
έν ήλικίφ 130 έτών, ήδη όμως ή χελώνη αύτη άντικατε- 
στάθη ύπό έτέρας κολοσσού είς τό είδος της, μήκους ένός 
μέτρου χαί ήμίσεως καί βάρους 310 κοιλών. ’Αλλά καί 
αυτή ή χελώνη προέρχεται έκ τής Νήσου Μαυρίκιου, ή δέ 
ηλικία αύτής υπερβαίνει τά 160 έτη.

Οί ζωολόγοι πιστεύουσιν, δτι δέν ύπάρχει έπί τής γής 
ζώον μείζονος ήλικίας.

Φωτεβμ-ός τών <#εδηροδρομ.ςκών άμ,αξών 
δεά τής άββτυλήνης

Έγένοντο έσχάτως δοκιμαί έν Παρισίοις καί έπέτυχον 
πληρέστατα, κατά τό σύστημα τοΰ σοφού γάλλου G.Clau
de Ήδη δέ τοποθετείται φωτισμός άσετυλήνης έφ’όλων 
τών γρααμών τοΰ περιφήμου τροχιοδρόμου Mootrouge 
Saint Philippe-du-Roule, τοΰ διερχομενου τά Ήλίσσια 
πεδία. ’Ιδού λοιπόν σύστημα κατάλληλον ν’ άντικατα- 
στήση τον άκατάλληλον άποδειχθέντα ήλεκτρικόν φωτι
σμόν τοΰ σιδηροδρόμου ’Αθηνών Πειραιώς.

Μβλάνη διά. τάς υέλους
Δύναταί τις κάλλιστα δι’ Ανεξάλειπτων χαρακτήρων νά 

γράφη έπί τής ύαλου διά τής άχολούθου συνταγής.
Ύδωρ..................................... ..
Βόραξ. ........................................
Οινόπνευμα. ... .....................
’Ιχθυόκολλα ........... ...............
“Ιανθον μεθυλίνης..................

500 εκατοστά
75 γραμμάρια 

300 εκατοστά
40 γραμμάρια 
2 »



40 II ΦΥΣΙΣ

ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΜΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ

Σε τοΰτο μου τό Λεύκωμα, ποΛΛοί θά γράψουν στίχους, 
“ΑΛΛοι θά ειν' ειλικρινείς βγαΛμέν*  απ' την καρδιά, 
Κι ά.Ι.ΐυΐ θά μοιάζουν παγωνιά, νυχτιά συνεδριασμένη 
Και ζεραμμένα ΛούΛνυδα σπασμέν' απ' τόν βορειά· 
Μά πως θά ζέρω πως ποτέ πιοί θάναι της Αγάπης 
Καί πιοί θά είν ποΰ μ' άπατοΰν μί ψεύτικη yiMa 
Φευ! Αγαπά. τόσον άγνως ή Αφελής καρδία 
Καί Αγνοεί άν είς τήν γην, ύπάρχη Απιστία.
Και δμως είναι αληθές, γιατί κι' έγω πολλάκις 
Mi Λόγια έπλανέθηκα καί πάντοτε πλανώμαι 
Καί δίδω τήν φιλίαν μου, είς ψεύδος κι' είς Απάτην 
Καί Αγαπώ ιίλικρινως χωρίς ν' άνταγαπωμαι. 
Κι' δταν νά ίδώ τήν πλάνην μου ή αλήθεια μί άφίνει 
Φαρμακωμένα δάκρυα χύνουν οί δφθαλμοί μου 
Αντί χαράς είς τήν ψυχήν μοί μένει ή όδύνη 
Καί δία μου τά δνειρα εύθυς βλέπω νά σδύνουν

(Γιούργεβον) Ελένη Γεωργίου.

EIS ΤΗΝ «ΑΣΤΡΑΠΗΝ» 

φβΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ MIX. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟϊΛΟΤ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑΣ

6 ψωτογραφίαι ρβγάλαι (Cabinet) Δραχ. 6.— 
6 » » Προτομή » 7.—
6 β είς σύμπλεγμα άνω τών

τριών προσώπων » 8.—
Μεγεθύνσεις (agrandissemenl) έ<άστη Δραχ. 20.— 

"Ας βρέχνι, δς χιονίζ·»] —£ς φυσάη οσόν θέ^ει.

Η «ΑΣΤΡΑΠΗ·

έργάζεται πάντοτε άπό τίς’Ανατολές μέχρι τίς Δύσεως 
τοδ Ήλιου, χωρίς τό παράπαν νά έμποδίζηται έκ τούτων.

Τρέξβτί.

λοιπόν άστραπιαίως είς τήν «ΑΣΤΡΑΠΗΝ», άπένανη τίς 
Μεγάλες ’Αγοράς καί άνωθεν τοδ Ζαχαροπλαστείου Κ. ΟΙ
ΚΟΝΟΜΟΥ, έν Πειραιεϊ.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΟΡΓΙΟΤ Δ. ΦΕΞΗ
SX 'ASHNAIE ξΠλΒΤίΖχ Λουίυδι*βο  ί-α-Τι Νέου Δςμ. θικΦφΟν}

Τά χατντέρν συγγράμματα «ρφηληρωνάμινα δίδονται («λ.ταχ.τελ.) Έπι ifftSapwovw
« να in>. I. I «' ». * --..Οί., 1 «..·,,λ·μέ τά ταχ.τέλη. ’Ελλείψει χώρον δέν δυνάμεβα νά 

ΛΕϊΙΚΑ
Λεξικόν Νομικής, Θ.Φλογαίιου έν συνεργασία καί 
άλλων νομομαθών. Τόμ. 2.Σελ. 2,000. δρ. 30-— 
Λεξικόν Γαλλοελληνικόν Πρασσακαί Εμάρ. δρ. 8. 
Λεξικόν ’Εγκυκλοπαιδικόν, γραφεν ύπό πολλών 
καθηγητών, έπιμελεία Κων Μητσοπούλου καί. εν 
τφ Έάν. Παν. Τόμ. 2 Εικόνες 1500 δρ. 16.—

ΙΑΤΡΙΚΑ
’Επιτομή Φαρμακολογίας ύπό Καλλιβωχα δρ. 5,— 
Τά Άρροδ:σια πάβη καί ή βερχπεία αυτών ύπό 
Ρ Diday, μετάρρ. Άντ. Καλλιβωχα δρ, 6.— 
Γυναικολογία ύπό Δ. Καρέχλη.Είχ. 100 δρ. 6.— 
'Επιτομή Γενικής Παβολογίας καί Βακτηριο
λογίας ύπό Paul Lefort μετ.Ν.Μαχρίδου. δρ. 4 — 
'Επιτομή Φυσιολογία; ύπό Paul Lefort μεταρρα· 
«8ε'σ» ύπό 'Αντ. Καλλιβωχα. Σιλ 381 δρ. 5.— 
Τά Νοσήυαια τών παίδων ύπό Jules Comby 
μειάρρ.Άλ. Γεωργιάδου ίατρ.Σελ. 621. δρ. 10.— 
Ειδική νοσολογία ύπό Striimpell ιιειάρρ. Άντ. 
Καλλιβωχα, ύρηγ.Τόμοι 3. Σελ. 1760 δρ. 25. — 
Περί τώ. νοσηλευθέντων άρρωστων κατά τό 
Ετος 1892 έν τή χειρ.κλινική Μχγγίνχ δρ. 1.50 
Στοχιΐα Φχρμκχολογίάς ύπό Λ ManC|Uit μετ. 
Α. Καλ) ιβωκχ υρ. εν τώ Πχν.τή συνεργασία Άλ. 
Γεωργιάδου ίαιρ. Τόμοι 2. Σ. 1218 δρ. 22.—

ΝΟΜΙΚΑ
Γενικά! άρχα'ι.γρχρεισαι περιληπτικώ; ίπ’ι τή βάσει 
τοΰ συγγρ. Κράσσχ ύπό Άβ. 'Αργυρού, δρ. 2.50 
‘(•μπράγματόν δίκαιον γρχιέν περιληπτ. κατά τάς 
πχραβ τοΰ κ.Θε νφανοποΰλου ΰπό'Δργυρον.δρ. 2,50 
Ενοχικόν δίχαιον, γρκρέ» περιληπτικών κατά τά; 
πκρχδ.τουκαΟ.βτοφανοπουλου υπο'Δργυροΰδρ.2.50 
Οικογενειακόν δΐχαιον,γραρεν περιληπ.επί τήβάσει 
τοΰ συγγρ.τοΰ καΟ.Κρχσσα ύπόΑργυρού δρ. 2,50 

■ Κληρονομικόν δίχκιον.γρχρέν π«ρ·ληπτ έπί τή βάσει 
τού συγγράμ,τού κ Κρασσα ύπό 'Αργυρού, δρ. 2 50 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
Ή Γή. ύπό Ζολα. μετάρρ. Μπ "ΑνΙνρυ δρ. 4.50 
Ή Τάβάρνά |Γ assomoir) . υπό Ζολ.5. μετάςρ 
Σ Νεοκλέους Εικόνες χρωματιστά! δρ. 4,50 
Τρεις Σωματοφύλακες, 'Λλ-Δουμά.Τόμ 5-δρ. 4,50 
Μετά 20 ετη’Αλ. Δουαα. Τόμοι 6 δρ. 4,50 
Ό ϋποχόμης τής Βραζελόνης.Τόμ.12. δρ. 9.— 
Δόν Κιχώτης, με'τάρρ. 1. Σχυλίστη. δρ. 4,50 
Παναγία τών Παοισιων, Β. Ουγχώ, δρ. 4.— 

πιστωσις 20 μηνών

ΙΟΟ δοαχ. Βιβλία δνναόθί νά έκλέξπτε πληρώνοντες αυτά 
’ ana ΠΕΝΤΕ ΔΡΑΧ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

Διά περισαοτέρας πληροφορίας, ζητήσατε το γενικόν τιμολόγιου τον καταστήματος τό . 
διαλαμδάνον τού; δρους καί συμρωνίας τη; πιστώσεως. χαθώ; και πλήρη κατάλογον των βιβλίων.

παρχδίσωμεν πλήρη κατάλογον τών βιβλίων μας. 
Ή τύχη τής Μαρουλας κα! 0 Μπάρμπα-Λινάρδο; 
μυθιστόρημα μετ' εικόνων 20 δρ. 4,50
Ή ’Αβήνα μας, μυΟιστ. Ν.Σπανδωνή. δρ. 6·—, 
‘Ο Ρακοσυλλέκτης τών Παρισίων δρ. 5.— 
Οί Άθλιοιτοΰ Βικτ. Ούγχώ.Είχ 150 δρ. 9.—I 
‘Ο Μητροχτόνος ύπό Άδόλρου Βελώ δρ. 3,50 
*0 Κόμης Μοντεχρήστο; ’Αλ. Δουμα. δρ. 8.— 
‘Ο “Αρχών τοΰ κόσμου. Εικόνες 20 δρ. 5.— 
Πάπισσα ’Ιωάννα. Ε. Mezzabota. δρ. 3,50 
Σκηναί τοΰ Βοημιχοΰ Βίου,μετάρ.Ρο'δοο δρ. 2,50

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Ιστορία τοΰ 'Ελληνοτουρκικού πολέμου - ύπό 
Ήλ Οίκονομοπούλου. Τόμ.2. Σελ. 1284. Είχόνες 
ευρωπαϊκά-. 300 Χάρται τυπογραφικοί 20. δρ. 15 
Ιστορία τής Γαλλικής Έπανασεάσεως ύπό Μι· 
νιέ, μετάρρ. Σίμου. Τόμ. 2. Σελ. G00 δρ. 4.— 
Ίσιορία Γαλλογερμανιχοΰ πολέμου ύπό Schei· 
bert καί βοιίδεβί,μετάρ ΣΝεοχλίους. δρ.
Ί1 έπκνάστλσις τής Αίγυπτου 1882 δρ. 1,30 
Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού έ'βνοος ύπό Κ. ΙΙαπαρ· 
ρηγοπούλου. Εΐς τόμους 5 μεβ' έ ·ό; Γεωγραρικοΰ 
5 λχντος. Σελ. 4034. Τόμοι 5· δρ. 20.— 
Τά μετά τόν “Οβωνα, ήτοι ιστορία τής Βασιλείας 
Γεωργίου τοΰ Α' ύπό Τρ. Ευαγγελίδου. δρ. 6.— 
Χαρίλαο; Τρικούπης. Βογρσρία δρ. 1,70
Μεγάλη ίερΐ ιστορία ύπό Τρ. Ευαγγελίδου μττά| 
100 εικόνων τοΰ Ι’ουστ Δορέ. Τόμο·. 2.δρ. 12.— 
Ιστορία τών επαναστάσεων τής Κρήτης γραρεΓοα 

υπό Ζλμπελίου καί Κρ.τοβουλίδου δρ. 3.50
ΔΙΑΦΟΡΑ

'Ιατρική τών Οικογενειών ύπό Τ.Καρδαρά δρ.6.— ! 
Μυστήρια τών Φαρμασόνων, ύπό Taxi) δρ. 5.—, 
Μέγας πλήρης ’Ονειροκρίτης σνμπληοωβείς έκ | 
χειρογράφου γραρεντος ποό 148 έτών. δρ. 4,50: 
Οί Βίο; τών'Αγίων, ύπό Τρ.ΈύαγγελΙδου δρ 6.—I 
Τά άπαντα Παπαρρηγοπούλου Σελ.592. δρ. 4',50' 
Λαϊκή ’Εγκυκλοπαίδεια. συγγρχρεΓσα ύπό πολ*|  
λών λογιών. Εικόνες 530. Σελ.912. δρ. 5.501
Ή δεκαήμερο; του Βοχχαχίου. Είχ. 20 δρ. 2.50· 

ΤΕΧΝΙΚΑ
Ξυλουργική, ύπό Α. Λαμπροπούλου, δρ. 2.50 
Κοπιική καί ραπτική, Α Χριστοπούλου ,δρ. 3.— 
Πραχτική Οίκοδοαική, ύπόΝ Σολωμοΰ, δρ. 2,50 
Σιδηρουργική, υπο Ν. Σολωυου. δρ. 2,50
Γαλβανοπλαστική, υπό Γ. Σιμάτον, δρ. 3.—

5 δρ'αχ. κατά υ,ήνα

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΟΣ»

Μ.Θ.Κ. ΝαύπΛιον. Συνεστημένη έλήφβη' 
ΕΰχβριστοΟμεν. Τόμοι άποβτίλλονταιπροσε
χώς χαί γράφομεν. — Γ. Κ. ΆμιιχΛ Επι
στολή έλήφβη. Άναμένομεν 
ένεργειών σας. Ποιημάτων ώραΙβΗΒ,ί-*'^  
τάλληλον.—if. Π. Πύργον. Ζη^·^" **,
λάδια σ£ς άποστέλλομεν προ; t
χεϊτε. Άσπαζόμεβα. — Δ. if. ΙΛιροαα.^^ 
Συνεστημένη έλήφβη. Σας- ένεγράψαμεν καί 
εις «Φύσιν» χαί είς «’Ηχώ».—ΠΛΒ&βορίφ, ' 
σίονς. Άναμένομεν συντόμως έμβασμά σαςΛ 
ώς μας γράφετε, πρδς έχχαβάρισιύ’λογάρια· 
σμοδ μας.—ϊ. Β. XtJovav. Χρήματα έλή- 
φθησαν. "Απασα παραγγελία σας έχ βιβλίων 
σας άπεστάλη δια τοδ παρελθόντος ταχυδρο
μείου. — 7. Α. Λαύριον. Ήμερολόγιον καί 
«Κόρη τών Αθηνών» σας άπεστάλησαν 
προχθές. — Έ. Γ. Γιούργεβον, Επιστολή 
μετά βιβλιαρίου έλήφβησαν. "Εχει καλώς, 
άλλα συνδρομή σας δέν έλήφβη ετι καί άπο-

. ροδμεν. — Γ.θ. Τραπεζοΰντα. ’Επιστολή έλή
φβη, Συμόρφωβησόμεβα πρδς ταύτην καί 
ήσυχεΐτε. <■“ Ά. θ. ΝαύπΑιον. Έγένετο τδ 
καλείτερον.—Μ. Μ. ΆάεζάνΑρβιαν. Σύνδρο
μα! έλήφβησαν. Ευχαριστούμε». Γράφομεν.
— Δ Π. Γαργάίιάνοις. Έπράξαμεν μετά 
λύπης, ώς γράφετε, αλλά πολύ σχληρώς 
άποφαίνεσβε. Έν τούτοις, έλπίζομεν είς τδ 
μέλλον. — Ν. Ο. ΙέααοαΛίατ. Συνδρομή 
-έλήφβη. Εΰχαριστοδμεν. Γράφομεν.—Δ. Κ. 
Κάΐρον. "Επιστολή έλήφβη και εύχαριστοδ- 
μεν πολύ διά τά έν αΰτή.Ταχυδρομιχώς σας 
άπεστείλαμεν ζητούμενα φύλλα καί δώρον 
λαχείου σας. Έλπίζομεν νά εύχαριβτηνήτε.
— Π. Κ. Βουρίαν. Επιστολή σας έλήφβη, 
προσεχώς γράφομεν.—Ν; Δ Σ. ΙΜον.Συν
δρομή σας έλήφβη, άπόδειξιν στέλλομεν τα- 
χυδρομικώς.— Π. Δ. Παρισίονΐ. Επιστολή 
έλήφβη σας απαντήσαμε» καί άναμένομεν 
νεωτέραν σας μετά έκκαβαρισεως λογαρια
σμού μας.— Κ. Β. Χεάουαν Παραγγελίαι 
σας βιβλίων σας άπόστέλλομεν ταχυχρομικώς 
καί ήσυχεΐτε, άναμένομεν νεωτέραν. σας. — 
Π. άΛ BpatJav. Συνδρομή σας έλήφβη, εΰ- 
χαριστοΰμεν πολύ, άπόδειξις έδόβη κομιστή. 
—Ν. Σ. ΣρίποΛιν. Χρήματα έλήφβησαν, τό
μοι απεστάλησαν. Εΰχαριστοδμεν πολύ.

Τυπογραφιών ΠΛΡΑΣΚΕΥΑ' ΛΕΩΝΗ

‘sj,


