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ΥΑΑΙ ΕΝ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ

Έάν τεμάχιον άργύρου τεθμ έντός νιτρικού δξέος, - 
διαυγούς καί άχρόου’ύγρού, παρευθύς διαλύεται καί 
γίνεται άφανές. Ή διάλυσις. τού άργύρου δύναται νά 
μιχθή μετ’άπεστάγμένου ύδατος καί όμως ούδεμία περί 

• τήν οψιν γίνεται μεταβολή' ούτως, είς κάδον ύδατος 
διαχέρμεν καί καθιστώμεν άόρατον πλέον τών δέκα λι 
τρων αξίας άργύρου, ούτινος ούδ* έλάχιστον μόριον 
διμκρίνεται. Και ού μόνον άργυρος, μόλυβδος κα\ σί
δηρος, άλλά καί παν άλλο μεταλλον δύναται κατά τόν 
αύτόν τρόπον λομβανόμενον τά αύτά αποτελέσματα νά 
παρουσιάσμ. Όταν άνθραξ καίηται καί δταν κηρία 

. φλέγωνται, ή χαρτίον άιάπτηται, δλαι αύτοι αί ύλαι 
έξαφανίζονται ^αΐ γίνονται άόρατοι,,έν ένί λόγω πάσα 
ορατή ύλη δύναται διά τίνος διασκευής νάγίνηάόρα- 
τος. “Τλη, ητίο έν τινι κάταστάσει είναι έντελώς άδια- 
φανή^καί είς ούδεμίαν ακτίνα. φωτός έπιτρέπει τήν 
δίοδον δι’ αύτής, γίνεται, είς άλλην κατάστασινμετά - 
τρεπομένη, έντελώς διαφανής.

Ή αίτια τοΰ άξιοθαυμάστου τούτου άποτελέσματος 
ένεκα τής καταστάσεως, είς ήν εύοίσκεται ή ύλη, εί
ναι δλως ανεξήγητος. Οί σοφοί ούδέ κάν έπιχειρούσι 
νά σχηματίσωσι θεωρίας περί τοΰ πράγματος τούτον, 
πολύ δ’ όλιγώτερον πρσπαθούσι νά τό έξηγήσωσιν. Έν 
τούτοις αί ύλαι άί ρχαλυόμεναι είς τό ύδωρ ή καιόμε?» 
ναι είς τόν άέρα δέν καταστρέφοντάι ούδ’άπόλλυνται1· 
διά τινων δέ γνωστοτάτών μέσων δύναται καί πάλιν νά 
άνευρεθώσι καί κατασταθώσιν όραταί· καί τινες μέν 
είς τήν αύιήν άκριβώς κατάσταση»,είς ήν έτύγχανον 

' πρίν ή κατασταθώσιν άόρατοι, άλλαι δέ, άν καί μή είς 
τήν αύτήν κατάστασιν, δύναντάί νά φανώσιν είς τήγ 

. στειχειώδη αιΧών κατάστασιν. όύτώς’άποδέικνίίετάί 
■ δτι ύλη ,δπαξ ύπάρξασα ούδέποτε ’παύετ ύφισταμένη, 
εί καί δύναται νά μεταβάλη κατάστασιν,,^καθύχξ- ή κάμ- 
πη, ήτις γίνεται χρυσαλλίςκαί είτα ι[τυχή.' "Αν κάδος 
πλήρης διαλύσέως άργύρου’ £6θίί είς ποταμόν,' πρός 
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τό φαινόμενον μέν άπόλλνται'ό άργυρος διαχεόμενος 
είς τό ύδωρ άλλ’ ούχ’ ήττον δια τελεί υφιστάμενος. 
’Επίσης όταν στατήρ άνθράκων καίηται είς τήνέστίαν 
ούτοι γίνονται αφανείς, τού έξ αύτών παραγομένου Αε
ρίου μιγνυομέγου μετά τής όλης ατμόσφαιρας, άλλ’ 
δμως όί άνθρακες ύπάρχουσι έτι είς τόν άέρα καί έν 
τή στάκτή. Έν καιρω λαμπροτάτης ήηέρας, δτε τά 
πάντα φαίνονται εύκρινώς ύπέρ τόν όρίζοντα χιλιάδες 
στατήρες άνθράκων είναι διακεχυμένοι έν άοράτω κα- 
ταστάσει είς τόν άέρα.. Ή ύελος -είναι ώραϊσν παρά- ’ 
δείγμα συνθέτου διαφανούς ύλης, ήτις κυρίως ούδέν . 
άλλο είναι· ή μίγμα τού- ίού (σκωρίας) τριών μετάλλων. 
Ή δύναμις άύτη τής ύλης έν γένει τού νάμέταβάλλη 
καταστάσεις άπό άδιαφανείας τού στερεού είς διαφά
νειαν τού ύγροϋ διεγείρει άπορίας άξια φαινόμενα. 
'Τλαι αύξάνουσι κατά βάρος άνευ φαινομένηςτίνος 
άίτίας, φυτόν.τι, π χ.- προχωρεί αύξάνον κατά βάρο·ς . 
έκατοντάκις πλειότερον καθ’ έκαστον άτομούγβ δσό'ν , 
τό έλλεϊπον άπό τής γης είς ήν αύξάνεται. Τούτο 
άπλούστατα έξηγεΐτατ ώς έξης, τά φύλλα τζ>ν φυτών 
έχουσι τήν δύναμιν. ν’ (Ιφριρώσιν άπό τής άτμοσφαί· 
ρας τόν έν αύτη -αόρατον άνθρακα καί νά καθιστώσιν 
αύτόν είς κατάστασιν όρατήν ένεΐδει τούτου ή έκείνον 1 
τού σχήματος. Ο{ πνέύμονες τών ζώων καί ή κάμήιφς 
τών άγγειοπλαστών μεταβάλλούσι τήν ύλην άπί τής 
όρατής είς τήν άόρατον κατάστασιν. Τά βράγχια των ' · 
ιχθύων καίτά φύλλα τών φυτών πράττουσι τό έναντίον 
ήτοι κα,θιστώσιν όρατήν τήν άόρατον είτε άερώδψύλην.

■ ■.. ■ ' · γ * . ξ."■■■■.

ΤΥΦΛΩΧΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
. · » ί,' ■

Πράγμα παράδοξον δσφ καί περίεργος παρατηρέΐτάι 
είς'τήν είς τό Πανεπιάτήμιον φοιτώσαν Ελληνικήν 
νεότητα. Οί ’Ακαδημαϊκοί ουτοι πολϊται,* άν ,ρύχί πάν · \ ; 
τες, τούλάχιστον οί πλεϊστοιπάσχουνη-^θημα ίκα- . 
νόν νά-έλκύφννήν προσοχήν τούτιροσβκτικού παρα- .
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τηρητού- Τό πάθημα τούτο αφόρα είς-τούς οφθαλμούς, 
• ’Επειδή δέ ό οφθαλμός είναι τό εύγενέστερον δργανον 

τού ανθρώπινον σώματος καίτό άναγκαιότερον είς τήν 
. άνθρωπίνην ευμάρειαν, τό παρατηρούμενου πάθημα 
τών πολλών Ακαδημαϊκών πολιτών έμδάλλει τόν πει
ρασμόν νάέξετόσθμ τις ή αίτια τής τύφλώσ^ως.'-

’Αναμφίβολον έξωτερικόν γνώρισμα τού πάσχοντος 
οφθαλμού είναι ο διά διόπτρων έξοπλίσμός αύτού; Πολ- 

• . λάκις έξωθεν ό δφθαλμός φαίνεται υγιής καί άκέραιος,
έσωθεν έν τούτοις τά άπαρτίζοντα αύτόν όργανα, άτε 
λεπτά καί τρυφερά όντα πάσχουσι τοιαύτην άλλοίωσιν 
ώστε δέν λειτουργούσι κανονικώς καί δέν μετάδίδουσι 
πιστώς τά ίνδάλματα τών διαφόρων αντικειμένων, έν 
τοιαύτη δέ περιπτώσει ό τεχνικός έξοπλισμός αύτών 
είναι Αναπόφευκτος.

(Ενταύθα γεννάται εύλογός τις άπορία: ήέξής Πώς, 
, : δηλαδή, ή νόσος αύτη επιπολάζει τοΐς πλείστοις τών 

φοιτητών.τού Πανεπιστημίου ; Μή δρά γε είνε τόσον 
άπλετον τό φώς έν ταΐς νυκτεριναις παραδόσεσιν, ώστε 
θαμβόνει τους φοίτητάς καί έπιδρά,έπιολαβώς έπί τής 
τρυφεράς τουιων όράσεως ; ’Αλλά τών παραδόσεων αί 
πλεϊσται γίνονται καθ’ ήμέραν, όλίγισται δ’ έν νυκτε- 
ριναΐς ώραις.’Επείτακαίάνύποθέσωμέν δτι τοφώς-εί- 
ναι τοιούτον ώστε νά προσβάλη τά λεπτά τού όφθαλ- 
μού όργανα, τούτο θά συνε.όαινεν έν πολυετεΐ χρήσει, 
κατ’ ακολουθίαν δέ τοΐς τε-λιοφοίτοις άλλ’ ούχί καί 
τοΐς πρετοετέοιν· Μή προέρχεται λοιπόν έκ τής άντανα- 
κλάσεως'τόύ Πεντελικού μαρμάρου, τού έστρωμένου έν 
τοΐς προπνλαίοις καί τή ολη τού Πανεπιστημίου οίκο- 
δομίί ; ’Αλλά και δ λόγος ούτος είναι Ανίσχυρος, τό 
μέν διότι έπρεπε νά παρατηρήται τό πάθημα είς δλους 
ανεξαιρέτως τούς φοιτητής, ένω βλέπομεν, δτι πολλοί 
τούτων δέν πάσχουσι τοιούτον πάθημα, τό δέ, καθ’ δ- 
σον τό φαινόμενον τής τυφλώσεως καί τού διοπτροφο- 
ρισμοΰ παρατηρεϊτάι ιδίως άμα τή πρώτιι είσόδω τού 
’Ακαδημαϊκού πολίτου έν τελεί τού φθινοπώρου, δτε 
ακριβώς ό ήλιος Αποκρύπτει έν τοΐς νέφεσι τάς άκτϊ- 
νας του, αχτίνες διά τόν λόγον τούτον καθίστανται 
ολως αβλαβείς. Λοιπόν πού έγκειται τό αίτιον τής τυ 
φλώσεως;

Δέν εΐμεθα ίατροϊ ϊνα άποφανθώμεν αύθεντικώς-έξ 
απλών μόνον παρατηρήσεων καί σκέψεων δυνάμεθα 
νά φέρωμεν- άπλήν γνώμην άφήνοντες τήν άκριβεστέ · 
ραν έρευναν τοΐς άρμοδίοις έπιστήμοσι. Τνωρίζομεν 

, πολλούς φοίτητάς, οιτινες ένόσω ήσαν περιωρισμένοι 
έν τοΐς στενοΐς ,όρίοις τών Γυμνασίων, είχον δράσιν 

'· άέτέιον, οΐ όφθαλμοϊ αύτών έσπινθηρ'οβόλουν έκ τής 
ζωηρότητας καί τής άκμάίας άκεραίας δράνεως, μόλις 
δ’ έπιβάντες τοϋ ούδοΰ τών προπυλαίων .τού Πα
νεπιστημίου καί έγγραφέντες έντώ Μητρφφ, έύθύςπά- 
σχουσί τινα άλλοίωσιν είς τούς οφθαλμούς αύτών, έξ 
ής. φαίνεταναναγκάζονται νά όπλίσωσιν αύτούς διά 
δτόπτρων. Ώστε βλε'πομεν δτι Α τύφλωσις αύτών δέν 

' προέρχεται ούτε από τού άπλέτου φωτός, ούτε άπό 
τής μαρμαρυγής τών: προπυλαίων, άλλ’ έχει άλλην

- τινά δλως ανεξάρτητον αιτίαν. ούδαμώς θίγουσαν τό 
εύγενές δργανον· Ή δ’αιτία αύτη, άν δέν άπατώμεθα 
/ν ταΐς παρατηρήσεσιν ήμών, ανάγεται είς τδ μικρό- 
βιον τής έπιδεί ξε ως, δπερ δυστυχώς σμηνηοόν 
έξαπλοϋται ώς έκ τής ήηιμαθείας· τό οοξάριον τούτο 
τής έπιδείξεως κάμνει τούς νεαρούς ’Ακαδημαϊκούς 
πολίτας τού* *‘Ελληνικού Βασιλείου νά. φαίνωνται πάσ 
χοντες τύφλωστν, ήττς έν μέν τώ νώ πιθανότητα ύπά^

Jote ηΛονσιοι I Ή ΈΑιημοσύνη etrai aieAyri sif; προσβνχίίς. 
Φβ%! "Orav γίρΐύν rit, ϊπι τοΰ Λιθίνον καταγ.Ιίου aac, καταχυρ· 
ταμίνοί xal χατοψνγρίνοο ύπί τοΰ χτιμ&τοί ικ μάτηκ γβτνπ«-
τή, όταν- τα μιχρα καιίία ίιά rSr χατιρΰθριον ex τοΰ ψήχουι; 

fo>r πο(ΐσνΛΛίγα>σι πρδ τ&ν κοί&ν vac τα φοχ(α τΰ>ν 
ΛονχουΛΜ<οτ γβνμάτων σαΐ, axostpiysi άφ ’ ίμϋν τδ πρόο<οπδτ 
ton δ "Τψισιος. Mee, fra δ 3eoc, οστ3:( προιχίζίι τΑς οΙχογίΥοίαο, 
δίδΐ} elf root Ίίδοος σαζ την δδναμιν χλΙ την elfroiav τον -eh τδς 
θνγατ^ραί σατ, fra οί άμπβ^ντι aaf ·παρ/χρ>αι πόντοι γ·4«- 
«vrorevc xapxovc, fra σΐιος ωριμώτοροί-βρίίη elf τονΐ σιτύβο· 
A&vac σαΐ, fra ^a9e xa^iletfot, fr9β.1τ'πηίβ^9ίγγί·1ον( δ.^ρχο- 
μίνονζ την vixta δια τ-Άν ovelpxor attc . , . fra

. χει, και μάλιστα παχυλή, άλλ’ έν τώ όφθαλμφ ούοέ 
τό πα^άπαν.

Ό μικρός ’Ακαδημαϊκός πολίτης έγγραφείς άπαξ .είς 
·,. -τό Πανεπιστήμιον -δύο τινά έξωτερικά γνωρίσματα ό- 
.‘'.'-^,φετλει.' ά έπιζατηση τόμίν νάόπλίσιι τούς οφθαλμούς.
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διά διόπτρων, δπως διά τούτων έρφαίνήται τό έπίμονον 
καί Επίμοχθον τών μελετών καί μεταβ.αίνωνείς τήν 
πατρικήν έστίαν θαυμάζηται ύπό τών οίκείων κα\ συγ
χωριανών, τό δέ νά κτήσηται ράβδον, ήν μαθητής τέως 
ών δέν Λδύνάτο-νά βαστάζη, καθ’.όσον.δέντφ έπέτρε- 
πεν ό σύλλογος τών καθηγητών. Τώρα πλέον είνε άνήρ 
τής τάξεως τών επιστημόνων, έλεύθερος παντός χαλι
νού, δύναται νά συζητά περ\ .παντός ζητήματος, και 
νά βουλεύηται περ\ τών κοινών. Αί! ‘Οποία δόξα πε
ριστοιχίζει τόν νεανίαν τούτον ! Αί ! καμάρι δπού τό 
έχει δτι έφόρεσε τά. γυαλιά καί φέρει καί ^αδοίον ! 
Τοιαύτη κοι^ότης δυστυχώς ύπάρχει παρά πλείστοις ϊ 
τών 'Ακαδημαϊκών πολιτών ώρεσκομένων είς έξωτερι- 

. κάς μόνον έπιδείξεις, ,οΰδεμίαν δ' έπιστημονικήν μόρ- 
; φωσιν λαμδανόντων. Διά των δύο δέ, ώςάνωτέρω έπι 
κτήτων προσόντων, έπισκέπτονται πάντα τά Κέντρα 

’ έλευθέρως, ιδία δέ τά καφεϊα καί τά ζαχαροπλαστεία, 
άφ’ ών σπανίως. Απομακρύνονται. -

Έν άντιθέσει πρός τούς φοιτητής παραπλήσια τις 
νόσος όφθαλμική έχει καταλάδη από τίνος καί πολλής 
τών νεανίδωντης ’Αθηναϊκής.-κοινωνίας, αΐττνες άναρ · 
τώσιν από τού τραχήλου αύτών τά γυαλάκια μετά 
μακράςλαβής,έν περτπάτφ.δέ καίένταΐς όδοϊς. καίτοι 
έχουσϊ διαφανή καλύπτραν έν -τώ προσώπω. ούδέν ήτ· - 
τον. ποιούνται χρήσιν τών γυαλακιών καί άνωθεν τής 
καλυπτρας.όσάκις βλέπωσι νέους διερχομένους καί ιδία 
άλλας γυναίκας έστερημένας τοιουτου κοσμήματος,, 
τρόπον τινά λέγουσαι αύταϊς «ΐδού ήμεΐς άνήκομεν είς 
τήν άνωτέραν τάξιν» «High raok». Ούτω δέχωρεϊ παρ’ 
ήμϊν γόργώ τφ ποδΐ <5 φευδοπολιτισμός, ή έπίδετξις 
καΥ ή έλαφροτης τού σκέπτεσθαι- πράγματα άντικρν 
δντα .πρός; τήν άρχαίαν σόδάράν Ελληνικήν σοφίαν 
καί τόν ίδιωτικόν οίον τών προγόνων· ‘Ημείς οί νεό
τεροι τυφλώττοντες τυφλά έργα πράττομεν.

Ζήαιμ,ος Γ. Τνπάλδος.
καθηγητής

ΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ

’Επί πολύν χρόνον έξελάμβανον τά ζωόφυτα (έν οίς καί 
τούς σπόγγους) ώς θαλάσσια φυτά άποσχληρυνθέντα. Ό 
ζωϊχός χαρακτήρ καί ή όμοιό.τη; τών τοιούτων ζώων το- · 
σοϋτον παραδόξώς διαφερόντων τό τε σχήκα καί την δψιν 
μόλις έπί τών ημερών μας καλώς έγνώσθησαν. Καί αύτό 
δτι τό όνομα ένθυμίζει τήν αναλογίαν αύτών προς τά φυτά. 
Παρουσιάζουσι θέ τούς ζωικούς χαρακτήρας έπ’ όλίγιστον . 
τής ύπάρξεώς των. ’Εντός τοϋ υδατος τρέχει ό σπόγγος 
έλευθερως έως ο5 έμποδισθίί όφ*  οίουδήποτε στερεοϋ σώμα
τος, δτε χάνει πάραυτα πάσαν κίνησιν καί ύφίσταται άπό 
τής στιγμής έκείνης σειράν μεταμορφώσεων.

Τό σώμα του, συμπαγές τό πρώτον, πληροΟταΐ όπών’ αί 
όταί μεγαλυνόμεναι μεταόάλλονται-είς οχετούς σκολιους, 
Ερχομένους τό σώμα παντοίαις διευθύνσεσι· διά τών όχε- 
τών τούτων κυκλοφορεί τό δδωρ, καί φέρει είς τό ζώον τάς 
πρός άνάπτυξιν άναγκαίας ουσίας. . Τό ζώον ίχασεν όκτοτε 
π«σαν κίνησίν του, κατέστη σώμα, η όγκος, τό φαινόμενον 
άδρανής- μβλλον ομοιάζει πρός φυτόν άμορφον και άκανό- 
νιστον. Συγχρόνως πληρ,ϋνται καί αί όπαί τ®υ ύπδ ίνών 
κερατοειδών συμπεριπλεκομένων, καί ούτω συναρμοζουσών 
σκληρόν η δφασμα. : -
■ Άλλαι ·?νες πετρώδεις ί τιτανώδεις άναμιγνύμεναι μετά 
τών προηγουμένων, «ληροϋσι τά μεταξύ κενά. Τούτων τά 
σχήματα «Ιναι*ποικίλα,  κατά τά είδη.έξ ών προέρχονται, 
πολλάκις δέ μόρια παντε^ν σχημάτων προσαρμόζονται είς 
£ν καί τό αύτο άνομον. Έν γέ^ι ift-μόρια ταΰτα είναι μι
κρότατα, καί μ-ήον δ-ά τοΰ μικρ,σκοτίιυ διχκρί ετκι ή φό- 

«ις αύτων*  τά μέν όχόυβι βχήμκ κκμάκων, τά δέ ««στά
λων φτρόντων έκί^ας, τά δέ- άστέρων ή κρυσταλλωμάτων 
πολύ παραδόξων.

Τά etSn τών ζωϊκών τούτων σπόγγων θιακρίνοντζι έκ 
τοΟ ύφάσμκτος τό όποιον παράγουσιν, ύφάσμκτοζ κατά 
μάλλον η ηττον πυκνοϋ λ κερατοΜ^οΰς. ’Ενίοτε ο όγκος 
των περικαλύπτεται ύπδ τιτανώδους ή πετρώδους ένειλυ- 
ματος καί τινες τών σπόγγων τοΰ είδους τούτου άπαντών- 
ται είς τάς παραλίας τής Ευρώπης· άλλ’ οί περιεργότεροι 
προέρχονται έκ τοϋ πελάγους τών Άντίλλων νή«ων καί 
τής ’Ιαπωνίας. .'Αλλοτε πάλιν τά πτερωτή μόρια τόσον 
πληροΟσι τό ύφασμα, ώστε χρησιμεύει μόνον είς στίλββσιν 
μετάλλων. ‘Ο σπόγγος είναι χρησιμότατος ως σώμα λίαν 

' εύδιάόροχον και άπορροφητικον· άλλά τά πλβϊστα τών εί- 
3&ν του δέν είναι είς τήν τοιαύτην χρήπν αρμόδια. Σπόγ
γοι «ύρίσκονται είς ολας έν γένει τάς θαλάσσας πάμπολλοι, 
άφθονοϋσι δέ μάλιστα είς τάς πλησίον τοϋ 'Ίσημβρί'ωϋ.

Ή Ερυθρά θάλασσα-, αί ππραλ^αι τής Συρίας, αί Σπο
ράδες νήσοι, αί θκλασσαι τής ’Αμερικήν,ό Πορθμός τήί 
Μάγχης, ό μίσος ’Ατλαντικός ωκεανός και αί άνταρκτικάι 
θάλατσαε άφθονοΟσι σπόγγων καλών πρός τάς οίκιακάς 
χρήσεις. Άνασπώντάι έκ τών υποβρυχίων πετρών ύπδ κο
λυμβητών, πρό πάντων είς τάς θαλάσσας τής Ασίας. Γνω
στή είναι ή πρός τό άνασπφν τούς σπόγγους έπιτηδειότης 
τών κατοίκων τής Κάλυμνου και τής Σύμης, τοΰτο κυρίως 
ίχοντες βιοποριστικόν έπιτήδευμα. Όταν άναλογιβΟί} τις. 
δτι δι’ ίκαστον σπόγγον κινδυνεύει μία ζωή άνθρωπίνη καί 
δτι διά τούς κόλυμβητάς έκείνους ό βίος είναι μακρά άγω- 
νία, θαυμάζει διά τήν μικράν καί εύτελή τοϋ είδους τούτου 
τιμήν. ’Αναπτύσσονται κατα τινας ώρας τοϋ ετΟυς μόριά : 
τινα ώόειδή ή σφαιρικά, τά οποία πίπτουσιν εντός τών οπών 
των, καί άκολούθως παρασύρονται έντδς αύτών ύπό τών 
ριυμάτων τοϋ δδατος, έκαστον δέ τών μορίων τούτων πα
ράγει ίνα σπόγγον. Άλλ’ δταν δι’ αγνώστους αίτίας, ό 
σιρογγώδης όγκος περιέλθγ είς παραλυσίαν καί διάλυσιν, τά 
μόρια τότε διασκορπίζονται έπί τήί γής. Είς τινας τών θα
λασσών, καθώς είς τόν ’Ινδικόν ωκεανόν καί είς τδ πέλαγος 
τών Κοραλίων, ό πυθμήν συγκειται δλως έκ τοιούτων μο
ρίων, άτινα στοιβαζόμενα είς παχέα καί συνεχή στρώματα 
μεταβάλλουσι μετά· πολλούς αιώνας τά έίς 'τό βάθος τών 
ύδάτων έξογκώματα τήί γήί·

Άνω τών 15 έκατομμυρίων φράγκων έκτιμάται τό κα
θαρόν έτήσιον προϊόν έκ τών είς τά διάφορα μέρη τοϋ κό- 
σμου/άλίευομένων σπόγγων. ‘Η Μεσόγειος κατέχει τήν 
πρώτην γραμμήν τήί παραγωγής, οί δέ σπόγγοι, οί εξαγό
μενοι έκ τήί Συρίας, Τύνιδος, Τριπολιτιδος^ Κύπρου κλπ. 
έρχονται κατόπιν άποφέροντες 7 — 8 έκατομ.-φραγ. Ό Α
τλαντικός Ωκεανός (.’Αμερικανικχί.άκταί, ΒαχαμαΙκι νή
σο», Φλωρίς, Κούβα·) παράγει σπόγγους άξίας 4 — 5 έκα- 
τομ. -‘Η Γαλλία μόνη έκ-τών σπόγγων τήί ’Ανατολή? κ«- 
ταναλίσκει ποσδν άξίχς 3—4 έκατομ., φράγκων,' έκ δέ 
τών Βαχαμαίων νήσων καί Κούβχς 9 περίπου έκατομ.

• ί

par nra,· χατα την ύστάτην Spar vac, παρ’ S-iac τάς αμαρτίας 
σας, δχητί την δέησιν e-taitov er rS5 ovpavlS.

Οϋγκώ.
Τό αίσθημα τοΰ οίκτου, δπερ φυσικότατα μ«; προτρέ

πει νά βοηθωμεν τούς όμοιους μας, παρηγαγεν έν ήμϊν έτερον 
τοιοΰτον,τό της ’Ελεημοσύνης, ευεργέτημα ενούν τού; ανθρώ
πους των διαφόρων τάξεων.

Δεν εινε άνάγκη vi εΐσθε πλούσιος οπω; έλεητε, διότι 
παντχχοΰ καί πάντοτε ό υυττυχέττατος άνθρωπος δύναταί τις 
νά ευρ^ πτωχότερους του,καί έλάχιστον δέ τεμάχιον άρτου καί 
άν είχεν, ηθελεν εύρεθ^ είς περίστασιν νά διανείμω αίιτ& 
μετά τίνος έτι δυστυχεστάτου.

Ούδεν φυσικώτερον τοϋ-οίχτείρειν καί βοηθειν έκείνους 
ών τίνων .ή δυστυχία είναι καταφανής καί δέν πρέπει ποτέ ,
ποσώς νά έπχιρώμεθα διά τοΰτο, διότι δφείλομεν- τοΐς όμοί- 
οίς μας την έλεημοσύνην, τήν όποιαν, τί; οιδε, αν ποτέ- καί 
ήμεΐς εύρισκόμενοι είς τήν θέσιν. των καί εκείνοι είς τήν ήμετέ- 
ραν, ήθέλομεν θεωρήσει δίκαιον νά άναμένωμ.εν έξ αύτών τι.

Άπαντες είμεθα αδελφοί καί άποτελοΰμεν μέρος της οι
κογένειας τής άνθρωπότητος. Καίτοι γεννηθέντες κατά δια
φόρου; συνθήκας, ούχ ήττον ίμως υποκείμεθά είς τάς, αΰτά 
φυσικάς καί ηθικός περίπετείας. Κοινόν καθήκον,. έπιβεβλη- 
μένον άλλω; τε έξ απλής δψεως της. φύσέως, είναι ή άλλη- 
λοβοήθεια καό-ή άμοιβαία ΰποστηριξις· έκεΐνοι δ’ οιτινες τυ- 
χέως έκ τής γεννήσεως εύρέθησαν πλούσιοι έχουσιν ύποχρέω- 
σιν, άν εχωσι συναίσθησιν τής ύπάρξεώς των, νά φαίνωνται 
ολίγον δαψιλείς^, εύεργετο.ϋντες έκείνους τούς όποιους ή τύχη 
έλάχιστα ηύνόησε. Πόρρω άπέχομεν τής άπαιτησεως μεγά- 
λ.ων πραγμάτων, απλώς καί μόνον βοήθειαν άνάλογον, ολίγον 
οίκτον, παρηγορίαν . . . δυστυχώς όμως ....

Ό Μωϋσής, ό μέγιστος των ύπαρξάντων ποτέ νομοθετών, 
επέταξε τοΐς Έβραίοις νά δίδωσι κατ’ έτος τό δέκατον τής 
περιουσίας'των πρός βοήθειαν τών πτωχών. Πολλαί Έβραϊ- 
καί οίκογένειαι διετήοησαν τό έθιμον τοΰτο καί διά τοΰτο τήν 
σήμερον βλέπομεν τους απανταχού τής γής έγκατεσπαρμένους 
τούτους παρέας νά σύνδέωνται τόσον στενώς διά τής όμονοίας 
καί άλληλοβοηθείας, ώστε πανταχοΰ νά καθίστανται ΰποπτοι 
καί ε’ις το,οδτον βαθμόν, ώστε πολλαχοΰ άπηνώί νά καταδιώ- 
κωνται ; .

Δέν πρέπει νά αυμπεράνωμεν έν τούτοις οτι τά αγαθά των 
πλουσίων δικαιωματικώς άνήκουσιν είς τού; πτωχοί^ ><«>-,δτι 
οδτοι δύνανται να τά άπαιτήσωσιν έξ αύτών μέ ύψώμένην 
τήν κεφαλήν καί τάς άπειλάς είς τό στόμα. Πας τις είναι κύ
ριος τοΰ πλούτου του καί ούδ,είς δύναται νά απόκτηση τό λυ
πηρόν τοΰτο δικαίωμα τής α’ιτήσεως.έλεημο'σύνης ε’ιμή όταν 
ή εργασία κατέστη δυσεύρετος έκ τής γενικής απραξίας η άδύ- 
νατος ενεκεν οίαςδήτινος ασθένειας. Έν τοιαύτη περιστάσει 
οόδόλως εξευτελίζεται τι; τείνων τήν ^εΐρα καί οί βοηθοΰν- 
τες υποχρεοϋσιν άπείρως μετά γλυκύτητος καί άγαθότητος 
καί άνευ τής ελάχιστης ταπεινώίεως. , .

’Ολίγοι γινώσκουσϊ νά κάμνωσί χρήσιν τ^ς’Ελεημοσύνης. 
Τινές πομπωδως καί έπιδεικτικώτατα έκ κενοδοξίας, οπω; 
τοΰτο γνώσθ0 καί οίτινες «ναμφιλέκτως έλάχιστα θά έδει- 
κνόοντο γενναιόδωροι, έάν ούδόλως ήθελε γνωσθή ή μεγάλη 
εύεργεσία των ί Καί δυστυχές έχομεν πολλά παραδείγματα. 
Άλλ.οι, αν κατά τι συντρέχωσι, άλως άκουσίως κάμνουσι τοΰτο .. 
υ.ετά'σκληρότητος καί πρωτοφανούς άπανθρωπίας, φρονοϋντες 
δ’δτι έκπληροΰσι καθήκον ύπερβολικώς επίμοχθον καί καθ’ 
δλας τάς έπόφεις πολυδάπανον, ούδόλως σκέπτονται ότι. «ν 
έχωσι τι,Απέκτησαν τοΰτο διά τοΰ κόπου, ίδρώτος,. ένιοτε 
δε*  καί αυτής έτι τής ζωή;, πολλάκι; δέ καί διά μέσων δλως 
άναρμόστων, αύτων τών άτυχων πλασμάτων είς τά όποια ηοη 
μόλις καί μετά βίας δίδουσ.ι τεμάχιον ξηροΰ άρτου- ■

Τό ιδανικόν τής ’Ελεημοσύνης είναι· ή μετ’ εύχαρΚτήσεως 
καί καλής οιαθέσεως παροχή αυτής : ό οβολός δέον νά συνο- 
δεύηται πάντοτε .ύπό μειδιάματος.

Τίς μά; βέβαιοί δτι, εκείνο; είς τόν όποιον δίδομε*  Τον 
οβολόν, -οέν είναι έξ εκείνων τών ατυχών πλασμάτων *τι»α  
ή δυστυχία τόσον άνοικτιρμόνως μαστίζει ; Είναι άληθέ.β.ότι 
ούδέν περί αύτοϋ γνωρίζομεν, οΰχ ήττον όμως δυνάμεθα ,-.χά 
ύποθέόωμεν δτι κατατρύχετανύπό τής πικρά; απογοητεύσω;. 
’’■Ισως λέγει καθ’εαυτόν «θύσεις έν τω κόσμφ ένδιαφέ-ρ.είαΐ δι’. 

_;έμέ, ούδ’ άπασχολεΐται- -καν είς έλάχισταν διά—τη» ΰπαρξίν 
μου' είμαι κατηραμένος έν τφ κόσμφ ^ούτή». Εύμενές 
βλέμμα, εις γλυκυς λόγος θά ήρκει ένίοτε όπως άποτρεψιρ τάς
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βλιβεράς σκέψεις και τούς φρικώδεις πειρασμούς, οίτινες τόσον 
τδν χαταβασανίζουσιν.

Δότε λοιπόν μετά χαλής βελήσεως, καί ό τρόπος ούτος 
της ελεημοσύνης σας θά βίξ^ τήν καρδίαν τοϋ άτυχους αδελ
φού σας και θα μετριάσ^ όλίγον τήν λύπην,την όποίαν αισθά
νεται τείνων τήν χεΐρα.

. Τί ,δίδει τις ε’ις τούς έπαίτας τούς όποιους τόσον,συχνά 
βλέπει καθ’ όδδν καί τούς όποιους ίσως δέν έπαναβλέπει 
πλέον Ένα οβολόν, Ενίοτε δύο.. . . Ένα οβολόν, δηλ. τε
μάχιο / ξηρού άρτου. "Ομως οϋτος πολλάκις σώζει ανθρώπι
νον υπαρξιν. Δότε τόν οβολόν σας.

Γολλο&τ
•V. —-- -------- __

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ

ή δ’ Απώλεια αύτοϋ διά τον 'Ελληνισμόν εϊναι’μβγάλη.
Μέγας έθ.ικδς εύεργέτης Γεώργιος Άβέρωφ άπέθανεν,

*0 πατήρ αύτοϋ έλέγετο Μιχαήλ· "* 
καί ή'μήτηρ του Ευδοκία, είχε δέ έξ 
Αδελφούς έκ των οποίων μόνος αύτδς 
έπέζησεν. Άναχωρών έκ Μετσόβου 
νεότατος, ως μόνα Εφόδια ΐίχε τήν 
αύτοπεποίθησιν καί τήν Ακατάβλη- 
τον Εκείνην Ενεργητικότητα, ήης 
χαρακτηρίζει τά τέκνα τής εύάνδρου 
’Ηπείρου. Τό έπώνυμον αύτοΰ ήν 
Αυγέρης, έν Ρωσσίφ δέ βπου είχε 
μεταβίι μετέβαλεν αύτό είς Άβέρωφ.

Ήτο 22 μόλις Ετών^οτε μετέβη 
τδ πρώτον έν Καίρφ ένθα ήρχισε τό 
εμπορικόν αύτοΰ στάδιον, στάδιον 
όχι άνευ κλυδωνισμών καί πικριών 
καί Αντίξοων περιστάσεων.

Μέ τήν διαφοράν, βτι ό Άβέρωφ 
είχεν άκατάβλητόν τδ θάρρος, άτέρ 
μονά τήν Ενεργητικότητα Ακί Ανευ 
ρρίωτ· τό ’ Επιχειρηματικόν πνεϋμα. 
Είς δέ τον βίον του υπήρξε τόσον 
λιτός, όσον ήτο τοιοϋτός καί όταν 
έγένε^ο πλέον έκατομμυριοϋχο<.

τής Αίγυπτου, Από τοϋ 1866 δέ εγκατασταθείς όριστικώς

/
* »·

τηνΤαχέως άπεβη είς. Εκ των μεγαλειτέρων ίδιοκτημόνων

Εν Άλεζανδρείφ ήρχισε νά γίνεται ή-ψυχή καί τό κέντρον 
τής δράσεως τήςαύτόθι Ελληνικής παροικίας. Άπό τής επο
χής δέ ταύτης ήρξατο Αναφαινόμενος είς.τδ στερέωμα τοϋ 
ελληνικού πατριωτισμού μέ Ασυνήθη λάμψιν, οίαν ουδέποτε 
είχεν είδη ό 'Ελληνισμός.

Είς εποχήν, καθ’ ήν .τής Κρήτης ό άγων συνεκίνει τούς 
πάντας, ή χειρ τοϋ Άβέρωφ προσέφερεν Αφειδώς τά μέσα τής 
Εξακολουθήσεως τού άγώνος καί τής σωτηρίας τδν πεινόντων 
πολεμιστών· Ata μι£ς δωρεάς, βραδύτερον, και διά μιάς ε
πιστολής του Αναφλεγει είς Εποχήν καταπτώσεως τοΟ εθνι
κοί! γοήτρου τδν Ενθουσιασμόν ολοκλήρου τοϋ "Εθνους, ίδρύων 
πρδ τών προπυλαίων τοϋ Πανεπιστημίου τους Ανδριάντας 
τδν πρωτομαρτύρων τοϋ εθνιάοϋ άγώνος.

Έν τφ μεταξύ Απειλείται ή ύπαρξις τής Ελληνικής κοι- 
νότητος έν Άλεξανδρείφ και Εκτίθεται είς δημοπρασίαν ή 
περιουσία αύτής, μέχρι καί αυτής τής έκκλησίας, έν $ Ελά- 
τρευ.ον τόν ΘεόνΤτων πατέρων των οί έν ’Αλεξάνδρειά όμο- 

γενέΐς. Και ιδού ό Άβέρωφ προσ
έρχεται άρωγός, καταβάλλω» χιλι
άδας λιρών διά νάσώσρ τήν κοι
νότητα καί έξασφαλίσφ τδ μέλλον 
αυτής.

"Οτε δέ άπεφασίσθη ή άναβίω · 
σις. τών ’Ολυμπιακών άγόνων, ό 
Άβέρωφ δέν έδίστασε νά προσφέρη fc
τδν όβολδν αύτοϋ ύπέρ τής κατα
σκευής τοϋ Σταδίου. Γενναία ύπήρ- 
ξεν ή δωρεά του, έπισύρασα τδν 
θαυμασμόν και αυτών τών ξένων καί 
άντήχησαν τότε έν τ$ Σταδίφ 
φωναι χαρμόσυνοι καί ύμνοι υπέρ 
τοϋ μεγάθυμου Ήπειρώτου, ουτι· 

,νος ή Επιβλητική μορφή άπετύ- 
πώθη έν τ$ είσόδφ τοϋ Σταδίου 
επί μαρμαρίνου άνδριάντος. Άλλα '
δέν.ήτο άβτη ή πρώτη δωρεά ύπέρ 
τόυ Έλληνικοϋ ένθους. Ή Στρα
τιωτική τών Εύελπίδων σχολή μέ 
τά περίκρμψα αύτής κτίρια, τδ 
Έφηβεϊον’, τό Μετσόβειον είχον ήδη 

καρδίαν τοϋ έλληνισμοϋ τήν πρδς τδν 
μέγαν άνδρκ εύγνωμοσύνην του. Έσκόρπισε πάντοτε τδ

«
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Εγγράψει εις

χρήμα αύτοϋ εύεργετών καί εύποιών, είτε όσάκις έπρό- 
κειτο περί τής ιδιαιτέρας αύτοϋ πατρίδας, τοϋ κλεινοϋ 
Μετσόβου, βπερ<καί άλλους έγέννησεν εύεργέτας τοϋ 
έθνους, εΓτε οσάκις έπθόκειτο περί τής ελληνικής κοινότα
τος ’Αλεξάνδρειάς, εΓτε περί τής πρωτευούσης-τοϋ Ελληνι
κοί) Βασιλείου. Αύτδς συνεπλήρωσεν έν αύτή τήν Ηπειρω
τικήν δόξαν καί δυνάμεθα νά είπωμεν ότι τάς ’Αθήνας 
κοσμοϋσι Ήπειρωτών οι μόχθοι καί οί άγώνες, οί Ιδρώτες 
καί ή άγάπη πρδς τήν Μεγάλην πατρίδα. "Οπου ήκουσθη 
Ηπειρωτική φωνή, όπου ήδρευτε δυναμις υλική ’Ηπειρω
τική, όπου τέκνυν τής πολυπαθοϋς χώρας άνήλθεν είς δό
ξαν και τιμήν ταύτην μετεχειρίσθη και έστρεψε πρδς ένί- 
σχυσιν τών ’Αθηνών. Ούτω παρά τδ Ζάππειον, τήν Ριζά- 
ρειον, τδ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, καί τόσα άλλα 
καθιδρύματα Εγείρονται τδ Μετσόβιον Πολυτεχνεϊον, ή 
Στρατιωτική σχολή, τδ Έφηβείόν, καί μετ’ ού πολύ ναϋς 
πολεμική Άβέρώφειος φέρουσα τούς μελλόντας ναύτας τής 
Ελλάδος θά περιάγγ άνά τά παράλια τοϋ πεπολιτισμέ- 
νου κόσμου τδ ’Ηπειρωτικόν όνομα.

'Ο Άβέρωφ, του οποίου διακαής πόθος ήτο ή άναβίωσις 
τής γυμναστικής καί τοϋ άθλητισμοϋ έν τίί νεωτέρφ Έλ- 
λάδι διά τής τελέσεως Πανελληνίων ’Ολυμπιακών άγώνων, 
είχε συστήσει Επανειλημμένως τόσον εις τήν πριρην Κυβέρνη- 
σιν βσον καί είς τήν νϋν οτι ήτο προθυμότατος νά άποπέ- 
ρατώσφ τήν ίά'ίαις δαπάναις αύτοϋ άναμαρμάρωσιν τοϋ 
Σταδίου, έάν έλαμβάνετο φροντίς διά τήν συστηματικήν δι
δασκαλίαν τής γυμναστικής είς τούς έλληνόπαιδας καί τήν 
τέλεσιν Πανελληνίων καί’Ολυμπιακών Αγώνων. Είς τήν θέ- 
λησιν ταύτην τοϋ Άβέρωφ όπείκων ό υπουργός τής Παιδείας 
κ. Ευταξίας ύπέβαλεν είς τήν Βουλήν τδ περί γυμναστικής 
νομοσχέδιου, τδ οποίον ψηφισθέν ύπ’ αυτής κατέστη νόμος 
τοϋ Κράτους.

Είς τδν νόμον τοΰτον περιλαμβάνεται' καί διάταξις περί 
τής άνά τετραετίαν τελέσεως έν τφ,ΠαναθηναΧκφ Σταδίφ, 
Πανελληνίων ’Ολυμπιακών άνώνων.

Τδν Νόμον τοϋτον πρδ δυο μηνών είχε ζητήσει ό Άβέ
ρωφ, όταν δέ τδν έμελέτησεν, άπήντησεν δτι ευρίσκει αυτόν 
καλώς συντεταγμένου.

Ή περιουσία του ανέρχεται κατά προσέγγισιν είς 16 ή 
17 εκατομμύρια φρ., έξ ών κληροδοτεί τή Έλλάδι 5,500 
000.

"Ητόι 2,500,000 φρ. διά τήν ναυπήγηση» καί συντήρη- 

σιν πολεμικού πλοίου, βπως χρησιμεύση ώς Ναυτική Σχολή. 
1,000,000 φραγ. διά τδ Στάδιον· 
οΟΟ,ΟΟΟ φρ, εις τδ ’Ώδεΐον, 
750,000 φρ. είς τδ ΓΙολύτεχνείον,
’Εκτός τών άνωτέρω κληροδοτημάτων κληροδοτεί : 
900,000 είς τήν γεννέτειρκν αύτοϋ πόλιν, τδ Μέτσο- 

βον · καί \
1, 500000 είς τήν Ελληνικήν Κοινότητα Αλεξάνδρειάς.

ΚΟΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΣ

Μία . τών μεγίστων κακιών είναι ή κολακία· αδτη δια
στρέφει τά εύγενέστερα αισθήματα, μεταβάλλει φύσεις κα
λάς είς φαύλας καί μεγάλα δεινά Επιφέρει. *Η κολακία 
είνεέχθρά τής αλήθειας. Ό κόλαξ είνε ό μέγας πρόξενος με
γάλων βλαβών. Ό δέ Δημοσθένης έλεγεν, 5τι ό κόλαξ 
τρώγει ζώντα τδν άνθρωπον, ό δέ κόραξ νεκρόν.

Ό κόλαξ είνε ό μάλλλον κακοποιός άνθρωπος, είνε Αχα
ρακτήριστος, Ασυνείδητος, ψεύστης, φιλάρεσκος άνβυ ουδέ- 
νδς εύγενοϋς αισθήματος, άνευ ειλικρίνειας, άνευ άγάπης, 
άνευ φιλίας, άνευ φιλοπατρίας, ομοιάζει πρδς τήν μυίαν 
εκείνην ή τις ρίπτει τά δηλητηριώδη ώά τής Επί τοϋ κρέα
τος, τδ όποιον όταν φάγγ τις αισθάνεται κατόπιν τά δηλη
τηριώδη Αποτελέσματα

Ό άκέραιος· χαρακτήρ δέν γίγεται κόλαξ, είνε φιλαλη 
θης, ευσυνείδητος, Αγαθοποιός, Αγαπά είλικρινώς, αισθάνε
ται φιλίαν καί Ενδιαφέρον ύπέρ .τοϋ καλοϋ, Αποφεύγει το 
ποιεϊν κακόν,δέν κολακεύει· διά τοϋτο ό τόιοϋτος Ανήρ συνή
θως παραγνωρίζεται, περιορΑται και ύφίσταται πολλάκις κα
ταδιώξεις καί γεύεται πικρίας· διότι πάντες σχεδόν οί, βα
σιλείς καί οί άρχοντες, και οίυπάλληλοι· πλήν ολίγων Εξαι
ρέσεων, άγαπώσι τήν κολακίαν, ή, καί άν δέν τήν Αγαπώ- 
σιν, Αρέσκονται καί έπιτηδείως παρά τών κολάκων παρασυ- 
ρονται καί άνεπαισθήτως περιπίπτουσιν είς τά δίκτυα τής 
ευάρεστου κολακίας. Μέγιστα δεινά έκ τής κολακίας και είς 
πρόσωπα καί είς όλόκληρον κοινωνίαν Επήλθον· οί κακοί 
άρχοντες,οί τύραννοι καθίστανται τοιοϋτοι έκ τής κολακίας, 
ήτις Απομακρόνει ή καλύπτει τήν Αλήθειαν.

Ή διάγνωσις τοϋ κόλακος συνήθως είνε δυσχερής παρά 
τοϋ κολακευομένου· διότι φύσει ό άνθρωπος είνε φιλαυτος
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Έν τοΐς άπομνημονεύμασίν αύτοϋ ό Μαρμπώ αναφέρει οτι 
Εν τή μάχη του Έλώ έσώθη ύπδ μιας φοροάδος,ίτις είχε τήν 
μανίαν τά πάντα καί τόν πάντα νά δάκνη. Τήν είχεν Αγοράσει 
γίλια φράγκα και ονομάσει Αιζέταν. Ημέραν δέ τινα βπως 
αποφύγρ νά τόν δαγκάση τή προσέφερεν όλόκληρον μαγειρευ;· 
μένον μπ ό ύ τ ι ον άρνίόυ.

Ονδείς έτερος ήδύνατο νά πλησιάση τήν φορβάδα ταύτην.
Ό Μορμπώ περικυκλωθείς ύπδ των έχυρών έν τή μάχη 

τοϋ Έλώ καί άπο-τυφλωθείς έκ τής χιόνος κατά τήν κρισι·- 
μωτέραν στιγμήν έσώθη ύπδ τής φοβέρας φορβάδος ταύτης, 
ήτις κατέφαγε τδ πρόσωπον ενός Κοζάκου καί έδάγκασε δει- 
νώς ρώσσονΑξιωματικόν, καθ’ ήν .στιγμήν ήτοιμαζετο ούτος 
νά καταφέρω θανάσιμον σπαθισμόν κατά τοϋ Μαρμπώ.

ΒραδύτεοοΥ, πρδ τής μάχης τής Φριδλάνδης ό Μαρμπώ 
διήνυσεν έφίππως διά των αγρών δεκαοκτώ ώρας διάστημα·. 
Τέλος βμω.ί δλως καταβεβλημένην έπώλησε τήν φορβάδα του, 

.ταύτην 0 Μαρμπώ είς, φίλον του, δστις μετεχειρίσθη αύτην' 
1 διά τήν σύζυγόν του καί τά τέκνα του.
. Ό Ναπολέων ίππευε πάντοτε λευκούς'ίππους ή στακτό-·

χροας. Τούς ήγάπα δέ πολύ καί επιφόρτισε μάλιστα τον διά-

Άσκησες Ιππου το9 Ναπολίοντος.

,σημον ζωγράφον Όράτιον Βερνέ ν’ απεικόνιση τινάς έξ Λυτών 
δΓ ΰδατοχροιάς. Οί διασημότεροι των ίππων, ου; ό Μέγας. 
Ναπολέων ίππευσεν, ήσαν ή «Στυρίαν, ό «Δειλός», ό «Κα
ταχτητής», έ «Σολιμάν», ό «Άρταξέρξης» καί ό «Ευφράτης».

“Οτε ήτο στρα
τηγός ό Βοναπάρ- 
της μετεχειρίζετο 
έφίππιον έρυθροΰν, 
πεπο'ικιλμένον διά 
χρυσών σειριτίων. 
Έν Αίγύπτφ είχε 
τοιαϋτα όλόχρυσά. 
Όπόταν δέ έγένετο 
αότοκράτωρ τφ κα 
τεσχεύασαν τοιοΰ- 
τον, όμοιάζον προς 
τά των βασιλέων 
τής Γαλλίας, ήτοι 
μετά τάπητος έκ τε
τραγωνικού βελού
δου ερυθρού.

Ό Ναπολέων όσάκις ίππευεν, εξέβαλλε πάντοτε τδ χειρό- 
κτιον τής. χειρδς-δι’ ής έκράτει τά ήνία τοϋ ίππου καί περιε- 
χάλυπτε αυτήν διά τού. μανέυλίου. ' '

*0 Ναπολέων, ώς γνωστόν, ίππευε κακώς, πολλάκις δέ άνε- 
πιφυλάκτώτ έγκατέλίμπάνετο είς" τήν διάκρισιν τών ίππων του

οίτινες πάνιοτε ησαν μικροί καί ισχνοί. Άφόβως δέ Ερριψο- 
κινδύνευεν είς στενοτάτας Ατραπούς καί δή τελματώδεις, ώς 
καί είς τάς μάλλον επικινδύνους καί δυσβάτους όδούς.

Κατά τάς τελευταίας δέ ήμέρας τών Ατυχιών του, οπότε 
μάλιστα ό έχθρδς εύρίσκετο πρδ των πυλών της πρωτευού- 
σης, οτε ό Βλύχερ τφ διεξέφυγεν έν Σουασσώνι καί . ό Σβα- 
σβεργιος νικητής.διηυθύνετο προς τούς Παρισίους, ό Ναπολέων 
έν τινι των οδοιποριών του, ήνό Μχισσονιέ Απεικόνισε τόσον 
λαμπρώς έν τινί είχόνι αυτού, ήν έτιτλοφόρησε 1814, I 
παραδίδεται έν βχθυτάτη σχέψει. Αί χεΐρες αυτού έγκαταλει· 
ποϋσαι τά ήνία βαίνει οϋτω σχεπτόμενος παρχ τάς δχθας βα· 
-Θείας φάραγγος, πρδς ήν ή έλαχίστη απροσεξία ήδύνατο νά 
τδν κατακρήμνισή έχει,

Ό μέγας Ιπποκόμος του βλέπων αυτόν ιυτω έν χινδύνω, 
τφ άνακράζει·

— Αλλα, Μεγαλειδτατε, ένταϋθα δέν ύπάρχόυσι όλοτελώς. 
προφυλαχτικά έρκη . Ό δέ Ναπολέων άποσπώμενος αίφνηδίως 
έκ τών λογισμών του·

—Τί είπες ; τφ λέγει, δέν υπάρχουν δρύφρακτα και,τΐ μοι 
άναγκαιοΰν, μηχανικώς δ’ επαναλαμβάνει οίς καί τρ'ίς τήν 
λέξιν δρύφρακτα χαί επανέρχεται εΐ; τούς λογισμούς του άφή- 

‘ νων εις τδν ίππον του τήν ασφάλειαν τής ζωής τού.
’p Ναπολέων πολλάκις έλεγεν οτι ουδέποτε ήδυνήθη νά Εξ

οικειωθώ μέ τδν ίππον του, Τδ δέ σώμα του άλλως τί δέν 
ήτο κατεσχεύασμένον δΓ ιππασίαν. Έν τφ καλπασμφ έφέρετο 
άπροσέχτως έπί τοϋ έφιππίου, «παν δέ τύ άνώτερον μέρος τού 
σώματός·το'ϋ έξειχεν ή πρδς' τά έμπρδς η κάτι*, μέρος, δ δέ ' 

αριστερός βραχίων άμελώς έπιπτε καί άν δ ίππος έποίει έσφαλ- 
μένον ^ήμα ή καί αίφνηδίως προσέκοπτεν ό αύτοχράτωρ εχανε, 
ώς συχνάκις συνέβη, τήν'ίσορροπίαν του.

Ημέραν τινα ευρισκόμενος έν τφ Επιτελείφ του λαμβάνει 
σημαντικήν εϊδησιν καί Αμέσως δίδει διαταγήν τής άνάχω- 
ρήσεως, Ενφ δέ μετά σπουδής σπεύδει νά άνέλθη επί τοϋ ίπ
που του χάνει τήν Ισορροπίαν καί πίπτει βιαίως καταγής. 
Τδ Επιτελείου του καί οί στρατιώται του πολλάκις έγένοντο 
μάρτυρες τοιούτου είδους πτώσεων. Τδ δέ περίεργον είναι,βτι 
εν τινι Εκστρατείφ ένφ ήμέραν τινα διατάσσει ιππέα τινα ν 
αναχωρήσω έν καλπασμφ διά τινα Ανάγκην, ό ίππο; τούτου 
μετά τινα βήματα πίπτει μεθ’ έρμης επί τοϋ εδάφους.

—-”Ω τδν άδέξιον 1 ανακράζει μετά θυμου ό αυτοκράτωρ, 
άλλος, αμέσως I - ■ _

Ταύτοχρόνως δέ ιππεύει καί ό αύτοκράτωρ, άλλά νέα Tt; ■ 
ατυχία φέρει καί τούτον κατά γης μετά τού ίππου του ακρι
βώς πλησιον τοϋ άνεγερβέντος ήδη πρώτου ίππέως, βστις είπε 
μεγαλοφώνως·

— Φαίνεται, ότι σήμερον δέν είμαι μόνον, έγώ αδέξιος.
'Ο δέ Ναπολέων γελάσας τφ άπήντησεν
— Είναι άληθές. </'-.■
Τδ Ανέκδοτον τούτο δι^γήθη ό αύτόπτης μάρτυς, δ διοικη

τής τοΰ τάγματος τών.’Αν'ιχνευτών. ' ,
Οι ίπποι, οί προωρισμένοι τότε διά- τήν υπηρεσίαν του αυ- 

τοκράτορο'ς, εγυμνάζοντι έπιμελώς πριν ή λάβωσι την τιμήν 
νά φέρω,σι τδν υψηλόν αύτών ήγεμόνα. Έσυνείήιζον αΰτόύ; 
είς τούς κόπους καί τάς.Οδοιπορίας, έβασάνιζον αύτούς .πολυί '
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καί φιλόπρωτος, ό δέ κόλαζ ταΰτα καλλιεργών δυσχερώς 
άνακαλύπτεται. '

Ό ΙΔ' Λουδοβίκος τή- Γαλλίας, καίτοι άμαθής, ^άκΛ 
τήν πόίησιν καί πάσαν άλληνπρόοδον έν έπιστήμαις και τέχ- 
ναις. Πνα δοκιμάσγι αύλικόν τινα, δστις κατόρθωσε ν’ άπο- 
κτηστ, μεγάλων εύνοιαν παρ’ αύτφ, συνέταζε ποίημα, δπερ, 
ώς είκός, ήν κακόζηλον διότι δέν ήτο ποιητής. Μίαν τών 
-ήμερών λέγει τώ εύνοουμένφ αοί άνθρωποι καταχρώνται τδν 
ζήλον μου και ιδού έν ποίημα κακόζηλον, οπερ μοί έπεμψέ 
τις· άκουσον αυτό, ϊνα μοί. εΓπγς τήν ιδέαν σου. Μόλις δ 
ό βασιλεύ; ήρξατο την άνάγνωσιν, καί άμέσως δ κόλαζ άρ- 
χεται καγχάζων καί ύβρίζων τόν ποιητήν,ώς τολμησαντα νά 
ύποβάλη εις τδν Βασιλέα τοιοΰτο ποίημα Ό βασιλεύς γελ£ 
συνάμα, τή διαφορά όμως ori ή αιτία τοΰ γέλωτος έκάστφ 
είχε διάφορον άφορμήν. Πρέπει τφ λέγει δ Βασιλεύ; νά τδ 
έναγνώσωκαί έκ δευτέρου και πρόσεξον. Καί πάλιν ό κό· 
λαζ επαναλαμβάνει έτι πλείονας καγχασμούς καί πάρκκα- 
λε? τδν βασιλέα νά παύση την άνάγνωσιν τότε ο Βασιλεύς 
τφ λέγει άκουσον καλώς, τδ ποίημα τοΰτο εΐνε έργόν μου. 
*0 κόλαζ μεταβάλλεται άμέσως καί παρακαλεΐ τδν βασιλέα 
νά άνχγνώσή έζ άρχής, κκί άμέσως άρχεται έζυμνών τδ 
έργον ώς άριστον καί έλέγχων εαυτόν διά τήν άπροσεξίαν 
του Ό δέ Βασιλεύς όργισθείς έζώρισεν τούτον». .

Οί τύραννοι καί πάντες οί ευτελείς άρχοντες άγαπώσΐ 
τήν κολακίαν καί άποστρέφονται την άληθειαν Ό τών Συ- 
ρακοσίων τύραννος Διονύσιος ήθελε νά θεωρήται ώς άριστος 
ποιητης· τά δέ ποιήματα του έπεδοκιμάζοντο και έπηνοϋντο 
παρ’όλωνχάρινκολακίας.Γνωρίζων δέ οτι έν Συρακόσαις υπήρ
χε φιλόσοφός τις ειλικρινής προσεκάλεσε τοΰτον παρ’ αύτώ 
καί τφ άνέγνωσε ποίημα, τδ όποιον .παρά πάντων τών περί 
έαυτδν έπεδοκιμάσθη· καί ηρώτητε τδν σοφόν πώς ευρίσκει 
τοΰτο· οδτος έλευθέρως άπηντησεν όχι καλόν· τότε δ τύραν
νος Διονύσιος δργισθεϊς έφυλάκισε τούτον και μετά πολύν ' 
καιρόν άπέλυσε. Μετά ταΰτα πάλιν καλεΐτόν σοφόν καί τφ 
άναγινώσκει άλλο ποίημα καί έρωτφ την γνώμην του. Τό 
ποίημα ίτο άθλιον, ό δέ σοφός λέγει «διάταζον, βασιλεύ, 
νά φυλακισθώ. πάλιν». ‘Ο Διονύσιος καίτοι πάλιν δυσηρε· 
στήθη,'δέν τδν έφυλάκισε πλέον.

*0 κόλαζ όταν προσκολληθή είς τινα τδν καταστρέφει,· 
ώς ί σκωρία τον σίδηρον. Ουτος καταστρέφει τούς Βασιλείς 

- διότι έζ άνάγκης, οί αύλικοί είσιν κόλακες τών βασιλέων. 
Πολλάκις πράττουσιν έκεϊνα,άπερ άποστρέφονται ένδομύχως,

χάριν τής κολάκίας.Ό επιδέξιος κόλαζ έρευν^ τάς άδυναμία1· · 
τού άρχοντος, ή τού .πλουσίου καί κατάταυτας περιποιείται' 
έάν ο βασιλεύς ή άλλος ε?νε φιλοχρήματος ή φιλοκτήμων 
πρός ταΰτα τφ παρέχει ευκολίας, έάν φιλήδονος πρός ταΰτα 
τφ παρεχει τά μέσα, καί έν γένει πρός ο,τι ρέπει καί τφ 
άρέσκει. Ουδόλως ό κόλαξ ένδιάφέρεται περί τής υγείας, 
τής τιμής, καί τού μέλλοντος τού κολάκευομένου/Οταν παρά 
τοΐς άρχουσι καί βασιλεύσι τύχωσιν υπουργοί φίλαρχοι καί 
ματαιόδοξοι μεταχειρίζονται τήν φθοροποιόν κολακίαν,περί- - 
ποιούμενοι τάς κλίσεις καί διαθέσεις τού κολακευόμενου διά 
πάσης θυσίας, ϊνα γίνωνται άρεστοί καί έπωφελώνται καί 
χορταίνωσι τήν φιλαρχίαν των καί οδτω διατηρώσιν ώς έπί 
τδ πλεΓστον τήν θέσιν των.

Φοίβος.

Ή άθρησχθία χαι ί ιταοάλυσις των νόμων είσιν οί πρό- 
ίρομοι τ^ς χατασΤρο.φϋς παντός έθνους.

« 
' » *

Ή άρετη μόνη μάς άνυψοΐ ύπεράνώ έμαυτών.
. . ¥

Ό εύεργετών σπανίως ευρίσκει άχαρίστους.
. *
* *

Ή «μή καί ί φιλία τών άλλων άνθρώπων είναι ή 
χία τήν οποίαν οί τίμιοι άνθρωποι έπιζητ.οΰτι·

»
. * ·*

. Ή ζωή θά ή το βραχυτάηι έάν ή έλπίς δέν παρέτιινε τήν 
’ διάρκίίάν της.

εύτυ-

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
Λ.

Ή μη 
άρετών.

τρική χχί πατριχή άγάπή είναι ή β^έσις πασώντώ*

¥
Πολύ έλάχιστον κοστίζει νά καταγάγωμεν νίκας παρά νά 

νικώμεν ίαυτούς.
* .

Διά τών ιδεών τθυ οφείλει τις νά χάμή άκριβή εικόνα τών 
πραγμάτων καί διά τοΟ λόγου μίαν καθαραν καί ζωηράν 
εικόνα τών ιδεών του.

* * '
"Ενεχεν τής σπανιότητος καί άζίας τοΰ χρυσού άνεκάλυ- 

έχή τήν στερεότητά 
έχει άπασαν τήν λάμψιν του.Οίτω όπως άντικαταστή-' 

> τήν

■'*.*'·._··
·'*.*'

Έάν είναι ωφέλιμον νά κάμνή τις φίλους, έτι μάλλον εί
ναι τδ νά μή χάμνγι ποσώς έχθρούς.

• · · ·■*··.·

Οί άνθρωποι οίτινες δέν έφωτίσθησαν ύπό Του φωτός τής 
λογικής είνχι δυστυχέστεροι τών έχ, γενετής τυφλών-

¥

Δέν πρέπει νά χρίνη τις τον άνθρωπον έκ πρώτης.χαί μό
νης άπόψεώς, χαθώ; εικόνα τινα,υπάρχει έν αύτώ έτερος, ον 
πρέπει νάέμβαθύνωμε··

ψαν τήν έπιχρύσωσιν, ήτις χωρίς νά

σωμεν τη? έλλείπουσχν ημ-tV χαλωφύνην, άν€Κ«λυψ«[χ.€ν 
ευγένειαν, ήτις φαινομενικώς ομοιάζει πρός αύτήν.

*.··¥.'
* *

Ό σοφός είναι μέγας είς τά μικρότατα .πράγματα, δ 
λδς είναι μικρός είς τά μεγαλείτερα.

«* *
Τό άνθρώπινον πνεύμα είναι ουτώς γεννημένου διά 

άληθειαν, ώστε θέλει νά βλέπη πάντοτε τήν εικόνα της, 
μάλιστα και είς τάς μυθοπλαστίας.

■ » *
Πώς είναι δυνατόν νά ,ηρήσυι τις τό μυστικόν μας, άφοΰ 

, ήμεϊς. οί fJtoi δέν δυνάμεθα νά τό φυλάζωμεν;

.·** .' ■·
Ό καλός άνθρωπος αίδεϊται καί δή δταν μόνον τόν εαυ

τόν του έχει μάρτυρα'· Γελλεάτ.

ΣΤΑ ΞΕΝΑ

‘ Πρός τό άνω μ/ρος φίριι σφκίρσν, εις μίγιθος κιφσλής ά»9ρώπου {στη
ριγμένης επί σωληνοί πλήρους φυσιγγίων- Μσχρόβεν 8ι’ ήλεκτριχού κομδίου 
ί πυροδόλητης βίτει πύρ είς τό πυροβόλου, κ»1 ή σφ«ίρ« δρχεται νά ίκ- 
σφενδονίζει παντσχόσΑ έκατοστύσι φυσιγγίων, ΐσομεγΛων πρός τά φνσίγγικ 
τών όπλων Γκρα. Ούτω κκβίσταται άδόνστος h πρός «ότό προσέγγισις του 
έχβροΰ. Ή τσχύτη.ς δε τής Ικπυοσοκροτήσεως είνσι· τοσαότη, ώστε 120,0011 
σφσίρσς Μνστσι.νά βάλλη κκί’ ώραν τδ νέοναϊτό πυροβόλου.

Ή χρήσίς του όμως είναι κάπως δυσχερής διά τό πολυίξοδον αύτοΰ. 
Άγνωστον ?ν τούτοις τί θ’άπαντήβη ή ’Αγγλική Κυβίρνησις πρός τόν / 

εφευρέτην λοχαγόν Σίρ Ούίλλιαμ Κίνωτ Γλάσχωφ.
Νέα ταχ«ΐ« ύπερωκείνειος συγκοινωνία

Ή «Μηχϋνιχή.», άγγλιχή εφημερΐς, άγγΑλει ότι έ'ν τινι ναυπηγεία» τοΰ 
Stettin, ήλταιρεία Άμδοΰργον-Άμεριχή ναυπηγιΐ νίον ατμόπλοιου, τό ό- 
ποιον θά δπερβάίνει κατά τήν ταχύτητα όλα τά. μίχρι τοδδε ναυιηγηθίντα 
καθώς καί αυτήν τήν Βασίλισσαν Ούιλελμίνην ακόμη; Ή ταχότης του καια 
τάς δοκιμας θά είναι 23 κόμβων. Θά ϊχει μήκος 207 εως 210 μίτοων. ■ 
"Ας άναφίρωμιν δέ ότι τό μήκος τών 5ν ενεργεία σήμερον μεγαλειτίρων ί· 
τμοπλοίων είναι οί -ίξής.
Βασίλισσα Ουιλελμίνή 190 μύιρα 19 ο)ο .
Αότοχράεωρ Φρειδερίκος . 176 » 78 ο)ο
Campania καί.Lucania ,189 » ζ>8 <»)■>

Τό ,νίοχ ατμόπλοιου δέν θά δπερβαίνϊΐ ταΰτα πλέον τών 20 μέτρων. Θ« 
κινείται διά δώω ίλίκων, ίκαστον τών οποίων θέτει ε’ς-κίνησιν μηχανή δυ· 
νάμεω; 18,000 ίππων. Ό ατμός θά παράγιται διά λεβήτων κυλινδρικών. 
Τούτων 12 θά ,είνχι διπλοί, καί 2 «-«λοϊ, νεώτάτου συστήματος.

ΑιαγωνεομΟς πρός παραγωγήν πυρείων Λν·υ φωσφόρου
Ή Βελγική κυβίρνησις άπιφάσισε νά δώση 50,000 φράγκα»·', είς ixitvo” 

όσγις θ'άνακαλόψη τήν «νευ φωσφόρου κατασκευήν πυρείων, -δυναμένων ν’ 
νάπιωσι επί υφάσματος ή άλλου τινός σώματος

Ό διαγωνισμός θά. είναι διεθνής’ καί θχ διαρκέση μόχρι τής πρώιης του 
Ιανουάριου τού 1900.

Αί αιτήσεις δέον νά διευθύνονται πρός ιόν κύριον Μ- Noeste πρόεδρον - 
-τήί'Τΐδικής έπιτροπήε, οδός Lateral Ν® 2, εις Βρυξίλλας.

< < Νέος ·βγγη*»κά| Μόλος
'Ο.χ.’Λε'νστ, καθηγητής έν Μόσχφ,.άνεκάλυψεν ίν Κοτοστόβκα, χωρίον 

τής επαρχίας τοΰ Κουρσχ, τής Ρωοσίας, ένα νίον μαγνητιχόν μαγνητιχον 
πόλον, ήτοι σημεϊον, ένθα ή μαγνητική βελόνη λαμβάνει τήν μαθηματικήν 
κάθετον ,διευθυνσιν.

Αρκεί ν' άπομακρυνθή ιες πού σημείου τούιου 20 μέτρα δπως «λλάξιρ 
διεύθυνσιν ή βελόνη κατά ένα βαθμόν.

Ώς πρός τήν άπόχλισιν, τό σημεϊον τούτο είναι άδιάφορον, ήτοι ή δρι- 
ζόντιος βελόνη ισορροπεί, είς κάθε άστριχόν χόχλον.

’Ιδού μοναδικόν φαινόμενον, καί τού όποίου όμοιου παράδειγμα, δέν έν- 
θυμοόμεθα.

■ΓιαγπΙς
κα-

τήν <

-ν

'Έ§ώ «ία ξένα τώρα μονόχος 
Τραγούδια λέω λυπητερ»

. Μαύρα τραγούδια ποδ λί«ι δ βράχος 
Μις τοδ άνί|Λθν τη αναφορά.

Στον Έλητοοφόρο Λογοθέτη· .

Μις τα σκοτάδια γυρίζω μόνος 
Άνδρωκος είμαι, ή ξωτικό ;
Άχΐ δ δικός σου, Μαρή μου, πόνος 
®έ νά μέ κάνη μανιακό.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙ.ΟΝ

τρδπως καί σχεδόν, άκαταπαύστως έπυροβδλουν πρό τών νώ* 
των αυτών, ένφ ταύτόχρόνώς έκρουον τά τύμπανα καί άνεκί* 
νουν τός σημαίας πρό των ομυάτων αύτών.

Ό Αύτοκράτωρ ήγάπα πολύ τούς μικρούς ίππους, ίνα δύ- 
νηται να σταματά άμέσως καί όπου ήθελε. Κατά τας τελευ
ταίας όμως ημέρας της αυτοκρατορίας του ίππευε μόνου ’Αρα
βικού; ίππους. Είς τ«-δρη τοΰ άγιου Βερνάρδου καί εις τδ 
-Μαρέγκον ίππευε τήν Στ υ ·ρ ί α ν, ήν πολύ ήγάπα δια τήν 
έκτακτον ωραιότητα αυτής. ’Αλλά καί ό ίππος ούτος έφαίνετό 
καλώς έννοών τήν άποστολήν του διότι μόλις ίππευε,τών τυμ
πάνων ήχούντων, ηννόει τήν έλευσιν τής Μεγαλειότητός του 
καί άμέσως ύπερηφάνως άνήγειρε τήν κεφαλήνήν έκίνει καθ’ 
δλας τάς διευθύνσεις, έκρουε τδν πόδα κατά γης καί μόλις ό 
κύριός της ανήρχετο έπ’ αυτής, έλάμβανε στάσιν βαυμσσίαν. 
Διηγούνται ο’ ότι τόν περίφημου αύτοΰ λευκόν ίππον τοΰ Βχ- 
τερλώ «’Ακακίαν» 10 έτη μετά τήν περίφημου ταύτην μάχην 
<{δεν είς αξιωματικός τοΰ Αύτοκράτορος έν Νορμανδίφ παιζο · 
λογικώς σύροντα μικρόν άμαξιον έν&ς εΰγενοΰς άγρότου.·

Ό Αύτοκράτωρ πολύ ήγαπα νά Ιππεΰη, έπραττε δέ τούτο 
συνήθως χάριν άναπαύσεως μετά πολύωρο* εργασίαν καί ίδίφ 
πρό τοΰ γεύματος και πάντοτε καλπάζων. Τφ δέ 1809 έπε- 

- σεν έκ τού ίππου του μεταξύ Σχένοριν. και Βιέννης τοσοΰτον 
άποτόμως ώστε έμεινε λειπόθυμος. Τφ 3έ 181θ εισερχόμενος 
έν Ρωσσίφ έπεσευ έπίσης καί έοεωρήθη τοΰτο ώς κακός οιω
νός. “Απαξ δέ ή οΐωνοσκοπία έφάνη αληθής. Ή αντοχή του 

Η: αύτοκράτοζος υπήρξε τοιαύτη ώστε πολλοί ίστοοικοι άπεικο· 
•-••‘•.νίζουσιν αύτόν ώς άληθή νεώτερον Κένταυρον και δή άναφέ- 

'S

ρουσι πράγματα Suva δυσκολεύει τις νά πίστεύσγ). "Οτε μετά 
σπουδής έπανήρχετό έκ τής ’Ισπανίας είς Γαλλίαν τφ 1809 . 
,διήνυσεν έφίππως έκ Βκλαδολίου ■ εις Βούργον 35 Ισπανικά; 
λεύγας είς διάστημα 5 ‘/2 ώρών. Φυσιολογικως όμως έξετα- 
ζόμενον τό πραγμα, έάν παραδεχθώμεν ότι ό Ναπολέων άνθεΐξε 
τήν ανήκουστου ταύτην κόπωσιν, πώς έιναι δυνατόν ό ίππος 
αύτοΰ νά κατείχε τοιαύτην ανάλογου αντοχήν; άλλοτε δέ τφ 
1809 μετέβη νά προγευματίση έκ Βιέννης είς τό Semiring 
καί έπανήλθε νά γευματίση είς Βιέννην διανύσας άπόστασιν 
40 χιλιομέτρων ήτοι 80, χιλιόμετρα έν δλφ.

Ή παράδοσις αναφέρει μόνον δτιοί'λησταί δύνανται νά 
διανύουν τοιαδτα διαστήματα κατ’ανάγκην, ή δέ ιστορία άνα- 
φέρει όντως τάσθλα ένος Άγγλου ληστοΰ, Τουρπίνου καλού· 
μένου, δστις ύπήρξεν ό βασιλεύς τών ληστών έν τή μεγάλη 
Βρεττανίφ κατά το έτος ιδίως 1790 καί οσ:ις-τή βοήθεια τής 
άκάταβλήτου αύτοΰ φόρβαοος Bldkvess κατώρθωσεν ουδέποτε 
νά συλληφθή. Ή φο^ας .αύτη έγέννησε τον Φανταστικόν ίπ
πον τοΰ Φάουστ τοΰ άκολουθςυμένου κατά βήμα ύπό τοΰ Με- 
φιστοφελοΰς έν τή πορείφ αύτοΰ .εν τή άβύσσφ. Ό Τουρπινος 
otS τής Φορβάδος ταύτης λέγεται, οτι διήνυε 70 λεύγας καθ’ 
έιάστην ήτοι 280 χιλιόμετρα?

Ο Ναπολέων ευρεν έν Αίγύπτφ Ιππικόν εκλεκτόν τό τών 
Μαμελούκων, ών οί μικροί ’Αραβικοί ίπποι ήσαν τοσοΰτον 
θαυμασίως έξησκημένοι, ώστε οπισθοχωρούν πάνυ εύχερώς 
πρό τών τετραγώνων των εχθρών,έν ανάγκη οε προσέβαλλον τό 
.γαλλικόν ιππικόν; δι’όπισθοδρομίιής πορείας.

(Έπεται συνέχεια}.
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Στά μαδρα ξένα κανείς δίν ξίρ«ι1 
Τδ ρυστιχό μου πικρό καϋμδ 
Κανείς δέν κλαίει, δέν υποφέρει 
Για τό «κληρδ ρας τδ χωρισμό.

Μαύρα τραγούδια πού λέει τό χύμα
Μές τού πελάγου τήν έρημία....
—Πές.μου,Μαρή μου,δέν είναι κρίμα 
Χωρίς ελπίδα νά ζώ καμμιά-

’Απελπισμένος σέ ξένη χώρα
?" ’Ετσι θά «δίνω λυπητερά

"Αχ! ποιος τό ξέρει αν θάρθη ώρα 
Νάνταμωθοΰμε καμμιά φορά.

. Ναύπλιον, 6 Αΰγούστου 1899- 1
Μήτυος Παιταβηύρου

ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΤΟ παλαιΟτερον δίνδρον.

Τό παλαιότιρον δένδρου έπί τ5)ς γης ιΐναι, κατ’αύβιντικας ίσιορικάς μαρτυ
ρίας, το μέγα δένδρον ΜποΟ εν Βοόρμα. Έπί είκοσι αιώνας τηριΐιαι Ιερόν 
ιΐς τδν Βούδδαν, καί ι’ς οΰδένα.έπιτρίπιται να έγγίση τδν κορμόν του Τα 
φόλλα πίπτοντα'συνάζονται ΰπο τών. προσκυνητών και φυλάιτονται ώς βρη- 
σκωτιχα κιιμήλια.

Νόον πυριόβ^λ^ν
’^ναγινώσκομιν ιΐς τό Ν.τίυλυ Γ ράφι κ, τοΒ Λονδίνου, δτι δέν 

Ίνδίαις λοχαγός Σίρ Οδιλλιαμ Κίνωτ Γλάσκωφ>.ζθι' έκβέσιώς.του πρός το 
δπουργιίΌ» τών Στρατιωτικών .δυνάμεων, άναφίρ».§τι·εφεύρε νέον.ιίδοςπυ- 
ροβόλοο όκλον, τδ οποίον δόναται ανυπολογίστους ζη'μίας νά Ιπιφέρη είς τον 
ίνθο'όν Τδ νέον τούτο πυροδολον xtvttiai αόιομάιως δι'ήλικτρισμοϋ, αφού 
στηδήλ η^χ« ά'λΊ’”' β'··'

. . ι

Ό βαπτεβτής κώδων
Ώς γνωστόν, υπάρχει μηχάνημα πρότερον κωνοειδές, νΰν 

δέ παραλληλεπίπεδον, ■ δι,: οδ οΐ κολυμβηται ή μάλλον οί 
δύται δύνανται ν’ άναπνέωσι ’χρόνον τινά ύπό τήν θάλασ; 
σαν. Τό προκείμενον σύστημά .μας έρείδέται έπί τής 
ταύτης.·

Έάν βυθίσωμεν άνεστραμμίνον κυπελλον έν τφ υόατι πα- 
ρκτηροΰμεν οτι ή έν τφ κυπέλλω έπιφάνεια τοΟ ύδατος εί
ναι είς πολύ κατώτερόν σημεϊον τής εξωτερικής ίπιφανείας 
του ΰδατος. Τό φαινόμενου δέ τοΰτο έζηγεΐ ήμίν τήν λει
τουργίαν τών κωδώνων τών δυτών,, ύφ’ ούς οί έργάται, μο
λονότι ύπό τήν έπιφάνειαν τοΟ ύδατος ευρισκόμενοι, δυναν· 
ται ν’άναπνεωσι καί έργαζωνται ανέτως.

Πρός · πληρεστεραν σαφήνειαν τοΰ φαινομένου, λάβετε 
μέγα δοχεϊον ύαλινον,τό όποιον διαθετετε άνεστραμμένον είς 
τρόπον ώστε ή λαβή αύτοΰ νά είσχφρί) έν, τφ στομίφ ετέ- 
ρας ύαλίνης φιάλης, δπως άντιλαμβάνεται πάς.τις'- τοΰ έν· 
τφ μεγάλφ δοχείφ συμβαίνοντος. ·*Η προκειμένη εΐκών μας 
συνίσταται έκ.μεγάλου ύαλίνου δοχείου, χρησιμεύοντος εις 
περικάλυψιν τοΰ τυροΟ. Πληροίτε τότε αύτθ· κατά τά τρία _ 
αύτοΰ μέρη ύδατος καί βυθίζετε. έντος αύτοΰ κυπέλλου Ανε
στραμμένου.· θά παρατηρήβητε δ’· άμέσως, δτι ή έπιφάνειχ 
τοΰ έσωτερικοΰ δδατος είναΐ;"·πολύ κατώτερα τής έπιφαμείας 
τοΰ έξωτίρΐΊοΰ ύδατος... · ·

Έπι τής άρχής ταύτης έρειδόμενοι, δύνασθά. νά προτε.ί- · 
νετε τοϊς θεαταϊς ν,μ.ώ>» τό έζΐς πείραμα : ,--ΰό>< ει/αι Sj>-·. 
raibr vk rt< ϊίράχιο/· σαχχαρ6<ύς. iv tw

S»ator γωρίς αΰτη ιά βραγίί;
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' Ή έκτέλεσις· γίνέτβν ,άάόλόύθως: θέσατε τήν σάκχά- 
ριν έπί’ τεμαχίου φ.έλλσΟ· Χαί καλύψατε ταϋτα διά '«pO AviT 
στραμμένου- κυπέλλόνισάς, βυθίζόντες αύτο εντελώς:καθέ- 
τως και προσέχοντεςώστενά μή άνατραπή ο φελλός/. Άφοίΐ 
δέ £ρατήτηη τδ κύΐίελλον . ούτως είς, τό βάθός τοΟ.-άγγείου 
ξσον χρόνον θελησητε, ’άνεγείρατε, αυτό μετά τ«ύτα καί θά 

' ίδήτε>. 5τι θ’ άνεγείρβται καί ό φελλός μετά τής έπ’αϊτού

σακχάρεως σύν τφ,έν τφ κυπέλλφ. δπάρχοντι δδατί' κάί οδτώ 
θ’ Αποσύρετε τό τεμάχιον -τής·σακχάρεως εντελώς' ξηρόν, 
χωρίς ποσώς νά βροχή; διότι: ό έν τφ κυπέλλφ ένυπάρχών 
άήρ έμποδίζει τό ύδωρ, νά .έλθφ είς έπαφήν μετ’ αύτοϋ. ..·.

■Ώστε τό φαινύμενον φείδεται έπΐ τής πιέσεώς τού ατμο
σφαιρικού άέρος. - . ' ■ ■ >
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. ΝΕΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ■ 8

' ΤΗΣΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ ΤΩΝΠΑΙΔβΝ ' 7 8 
.-- ^Εξέδόθη τό,ϊ ;ά\*Λ· §

: ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ύπδ HENRI MALIN - ■ ' , ' . §

-.> ιήί όποιος ή μίν σχητη er Παρισιοιρ xata-tir . - Λ
^ Γβ·ί-Ιογ«ρ/ια»·«»ότ:π<<άίμρτ ip^, f87Oi' χαϊ·ίΑ<α - Ρ

πατά τηχ ΠοΛιόρχΙαί'ρ ό -όέ ηρωί 'ηίάρός'μβ-. Β
;δήτης,' αγωηζο’μβΥϋ»: χίιί nr«xfrAvre^air· Κ

■ :ύπερ ίιΑτρ/αος^ ' - _ a

.’’ΡΓ’ώδη'ς Υδμο'ς, ini Jaft^po^ jifrov, ftsr<* · ’ 
' 25 ό.ΐοσίΜύωκ' τί^της - 8

Κατά, μετάφρασή ΧΑ^ΑΛΑΜ.' ΑΝΝΙΝ0Υ 8

,\

Szz 
ά ■ ΊΓφ#.ταε: a

\· .. *'Λδ»τας φί>..3,Β<Ο—Χρυβ*ί?ϊ. φρ. SS. g '

,ββΙΡ Πάσα παραγγελία πρέπει ,νά συνοδέύητ&ι υπό Η 
,.τρΰ ίντϊτίμαύ. Στέλλετάι*δέ -fir άότύτιμον-διά τα- Ρ 
'*χί»δρθμίκής έπιταγής, ■ έν ':έλλείψέί ‘δέ-άτδίά&ής, ;δώ:,8^ 
Κχάρτονομισμάτων,. ή Ζ 
άμένης-έπισφολής, άπ^ ευθείας't κ. Λ^.’ · ΖΖ.' Ο

- ΓΙαχαϋάπρυΛον^ ίχύύτηΫ, Αίός ΑιόΛου, ' ίϊ7, είς π
. , · , : Β

ν . Ίδι.αιτέρω; συνιστάται καί ύφ’ ημών ιίς -τούς κ. *· 81 
συνδρομητάς μας. · . « '
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΟΣ,,
✓ z

Β. A. K&fyov."Αν δέν δυνηίήτέ ν'άποστείλητε ϊμβοίσμα τ»χυ· · 
δρομιχώι, τότε πδριμείνατε συνάντησίν μτς, ώς γράφε.:»;—Κ.Ρ.Ρ. 
Atwttovia*. Δελτάριον βλήφ·η.: Τόμος 'αδς άπεστάλη. Έγράψ«μ«ν. 
Άκυένωμεν ίμθββμα β®Μ0μω« — Φ.·Κ._ΓαίΤ0Β»-η»·. Πονημάτων 
έλήφβη. 'Εχ»ι καλώς. — Σ, Μ. Beprar., Ζητούμενα φύλλα σδς 
βπίβτάλησαν. — Μ. Ν. Α. ®βρναν.·Τόμον παρίλβοντος ·ψτσύς' «ϊί 
όπεστείλαμεν- προχΟΐς-ταχυδρομικές.—:Λ·' Σ.'. ’AAeidrtyitdr. ’Αΐ· 
τίτςμον έκποιηδίντων ΗμερολογίωνΙλήφβη. Εύχσριστονμεν,—Γ. 
Φ. -Δ' Κωτ/ποΛιτ. Επιστολή μετά συνδρομής έλήφβη. Ευχαρι· 
στβ&αεν. Γράφομεν —Κ. Β. ΧβΛούαν. Έτιστολή χσί έπιταγή όλή- 
φβη. Εύχαριστοΰμεν. -Τιμολά,γιον.Κωνσταντινίδσύ β.ϊς. ά«ε»τάλγμ(τ-·. 
I. Σ; Σβρβν. ,Βπιστολή.(ίετ&-.ίβωκ>ίίστων αποδείξεων έλν'φόη χβ! 
βέλρμεν φροντίσει δέοντα. Έδραδύναμεν νά σάς άπαντήσβμεν ·ίν'ε· 
χεν απουσίας διευόμντο^νις τδ ΙξωτεριχΑν.—-Γ. Φ- Δ.,.,ίων/ποάί^. 
’Επιστολή με$1 συνδρομής σας έϊήφΛη Έΰχά^ι»το3μεν πολύ:— 

Μ. ·Ν» Α Βάρναν. Δελταριον έλήφθη. Ταχυδρομικές σάς άπεστεί- 
λαμε* όλόκληρον τδν τόμον τοδ Λαρέλβίντος Ιπβυς. Έλπίζομεν νί 
ιΰχαριστηίήιε. — Σ. Μ. Βάρναν- Ζητηδίντα. φύλλα σας άπεστεί- 
λαμβν ταχυδρομικές — Μ. Π· και I. Β· ΧαΛχίδα. Προσεχώς σας· 
άπββτέλλομεν τούς τόμους κα^ βέλιμενσδι.γράψει έκτινώς τάχυ· 
δρομικώς.’-Δ- }(. ffarpac. Σύνδρομα! έ4ήφβηταν άποδιίξιις μετ’ 
αριθμώνλαχείου'-•ίπορτέλλαμεν ταχυδρομικές. — Γ. Β. άΓίάρόαν.; 
Έίκστολήίλήφβη.'Τοίχυδρομιχώς ,άπαντώμεν. — Κ, Δ. Βραί.ΙαΎ, 

•Τόμοι τής «Φύσεως» κβνΛ4ραγγ«λία σ« σας άποστέλλρνται πρότ - 
σεχώε· .

~ΞΕΝΟΔΟΧΕΓοΝ ΤΒΤΠΕΤΡΟΪΠΟΛΈΩΣ
Πί.ατεϊα.^Καραϊσκάκγι, έν flespaceE 

Διεύ&ί&όμενον ύπό τοΟ κ. '
ΑΝΑΓΙ^ΤΟΠΟΓΑΟΙ·

JEv τφ πεφημισμένφ κάίζπασιγ^ώστφτούτφ ξενοδοχάίφί 
uphpitt π&ς ζένΊίς καί διαδο«$< /ίκραν περιποίησιν, καθα-' 
ιύτητα^άξιν xafefcaugiav καΙ'Ζό σπουδαιότερου τροφήν 
y Wo ggirttplttVU

1 . . τ
^*1»' -

jx-d···"Η ΑΣΤΡΑΠΗ»
-Παροίΐ^ιύρας της, Μτγά,Ιης '^γύρας er ΠΕΙΡΛΙΕΙ 

·; ’Εκτέλεϊταΐ'άπ.αραμίλλως πάσα φωτογραφική έργασία είς 
τιμάς πολύ συγκαταδατικάς καί έκτος παντός συναγωνι* 
σμούι μετά - πάσης'. φυσικής άκρι&ίαςν.καί δυνατής κάλλι-- 
τεχνίας. 1 ■ ' ·Χ .:

Έκτελούνται φυσικαί μεγεθύνσεις, υπάρχει 'καί συλλογή ; 
Αρχαιοτήτων, διαφόρων φυσικών τοπείων’κτλ.

' *

H^areia Συχτάγ/ιατός—-ΑΘΗΝΑΓ
· . Διευθύνεται ύπό-τού κ. ΦΕΟΛ. IXAPB ?
:_~¥ό παλαιόν τούτο . ξενοδοχείου άνακάιγιβθέν ,-έσχάτως 
ύπδ - νέας ,δ,λως βάσεις καί,πλίυτισθέν μέ νεωτέραν- καί 
καινουργήέπίπλώσιν, .κατέστη έφάμιλλον. τών ευρωπαϊκών 
καί ίκανοποιεϊ πάσας τάς άπαιτήσείς τής. νεωτέρας προόδου 
καί τών πολυπληθών αύτοδ πελατών. ' ;
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
•' ΥΠΟ

ΖΗΣΙΜΟΤ Γ. ΤΤΠΑΛΔΟΤ
‘Οδάς.'Ε^ιΰ/ ’^μιι?. ;/β5. *E?$<jr - er τφαψηφι-

Ό. μ,όνος παρ’ ήμΐν πεφημισμ.ένός καθηγητής τής Αγγλι
κής- κ . Ζήσιμος Γ. Τυπάλδός Ιδιαιτέρως συνιστέται μαί.. 
ύφ’ ήμών είς τούς έκ τών αξιότιμων συνδρομητών μας έπιθυ- 
μούντας τήν τελείαν έκμάθησιν τής ’Αγγλικής γλώσσης.

Δτά μεθόδου 5λως μοναδικής γίνβταί τις κάτοχος καί . 
βαθύς’ αύτής γνώστης ένάβρρέχεϊ διαστάματί. Προφορά γνη 
ήία. ‘Αγγλική Πρόοδος ·ήγγυνμένή- Δίδακτρα μέτρια.

■■·.■ : Τέίσαρίς-μαθηταίδύνρινται ν’ άποτελέσωΟι τάξιν ή καί * 
Λ?ς ιδιαιτέρως.

:■· ν . . ···>
Α»

it··
·. j .·:

r

■ t/ <


