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ΒΙΟΣ
ΕΙΣ ΥΨΟΣ.1340 METPfiN

e Ίδου πώς περιγράφει έν τώ περιοδικά» ■ κΟύρα- 
νός καί Γή» μετεωρολόγος τις την διαβίωσιν έπί 
τοΰ ύφιιλοτέρου ορούς τών Βρεταννικών νήσών 
Ben-Nevis οπού είς ύφος 1340 μέτρων ήμετεωρό- 
γική εταιρία τής Σκωτίας ένεκατέστησεν Αστρονο
μικόν σταθμόν τφ 1881.

. «Ό βίος έπί τής κορυφής ταύτης, τής Αεν.νάως 
δερομένης ύπό τής τρικυμίας τόυ ’Ατλαντικού, εί
ναι έξαισίως όδηνηρός, πάντες δέ οί έπισκεφθέντες 
τό μέρος τούτο δέν Λδννήθησαν νά περιγράφωσι 

’ τάς δυσχερείας καί τούς Αγώνας τού βίου ένταΰθα.
-Μόλις, έφθασα είς Fort William τόν κατώτερον 

σταθμόν, παρέμεινα έπίτινας ημέρας όπως Αντιλη- 
' · φθώ τής καταστάσεως τού Ανωτέρω σταθμού, -μεθ’

δ Ανήλθον λίαν κοπιωδώς τό κρημνώδες δρος- 
ήτόι 13 χιλιόμετρα μέχρι της κορυφής, όπου κεΐται 
ό Ανώτερος σταθμός. Πλησίον τούτον ούδεμία ό
σος υπάρχει. Αλλ’ Ακατάπαυστος χιών καί παγε
τώδης άνεμος, οστις διαρκώς παλαίει μετά της χιό- 
νος. Πλησιάσας τό Αστεροσκοπεϊον δνσκόλως διε- 

- κρίνα αύτό ένεκα τής πολλής χιόνος, ήτις εντελώς 
τρ περιέβαλλε: Ούδείς θόρυβος, Αλλά μόνον όλί- 
γος καπνός έοήλου τήν παρουσίαν ζώντων οντων 
έν τή παγετώδη έκείνη σιγή τού όρους. Είσελθών 
εύρέθην πρό.τού μαγειριού και ενώπιον Ανθρώπου 
φέοοντος. ενδυμασίαν Ίάπωνος, δστις σπ.εύσας μοι 
εσφιγξε τήν χεΐρα. "Ετερος συνάδελφός του έκόι- 
μάτο.πλησίόν. ;

£ , Παρετήριισα τά έργαλεϊα καί..' έλαβον μέρος είς 
* 'ϊ^ίν ύπηρεσίαν. Είργαζόμεθα Α'νά 8 ώρας, αϊ-
' τινες μοι έφάνησαν κοπιωδέστατοι Ό τής υπη

ρεσίας τηλεγραφεί είς τόν κατώτερον σταθμόν έκά- 
στοτε τάς παρατηρήσεις τής ημέράς,ακτίνες μετα
βιβάζονται' άύ&ωρεί είς τήν έπιστημονιμήν έπι-

ΛριΘ. 1 ί

θεώρησιν- S cotm an· Καθ’ έκάστην ώραν, οίος- 
. δήποτε καί Αν ή ό καιρός, έξέρχεται μέ τό σημειω- 

ματάριόν του και λαμβάνει σημειώσεις του βαρο
μέτρου, τοϋ ξηρού καί υγρού θερμομέτρου, τού ύ-’ 

■ ετομέτρου, τών διαφόρων έπί τού ούρανοϋ ύπαρ- 
χόντων νεφών, τής διευθύνσεως καί ταχύτητος 
τού Ανέμου καί πάντων τών Ιδιαιτέρων φαινομέ
νων, άτινα δύνανται νά παρουσιασθώσιν. 'Ομοίως 
λαμβάνει σημειώσεις έν Ανάγκη τών έν τώ Αέρι 
μικροβίων κ.τ.λ. -

Δέν δύνάταί τις νά λάβη ιδέαν όπόσον όχληραί .
καί δυσχερείς είναι αι παρατηρήσεις αυται εν ώρα 
χειμώνος· οί σφοδροί άνεμοι , ένταϋ.θα συνοδεύον- ■ 
τάϊ μετά Αποτυφλωτικών,ούτως είπεϊν,νεφών,Ατινα 
συμπαρασύρουσι κρυσταλλώδη τεμάχια χιόνος 
καί ούτω ό παρατηρητής κινδυνεύει νά κατακρη- 
μνισθή έξ ύφους 600 μέτρων, ■ ■

Κατά τινα φοβέραν τρικυμίαν ό άνεμος ήτο το
σοΰτον σφοδρος, ώστεκατέστη αδύνατον νά'πλη-, 
σιάσωμεν τά έργαλεϊά μας.: ’Εάν δέ τις δέν είναι 
συνειθσιμένος ή δέν Αντέχει, είναι Αδύνατον νά : ' 
ζήση έκεΐ. Έπί πέντε μόνον λεπτά τής ώρας, αί. 
φοραϊτοΰ Ανέμου είσιν Αναρίθμητοι. Πρέπει δέ 
τις νά. ψέριι θερμότατα ένδύματα·; διότι Λ έξω 'θερ
μοκρασία φθάνει 15— 20·-.βαθμούς ύπό τό 0. Ε
πανερχόμενος δέ τις έξωθεν έντός τού ' σταθμού 

- όμοιάζει πρός γελοιογραφίαν Ιαπώνων. Ή κόμη
καί ή γενειάς καλύπτονται-ύπό- χιόνος.και μικρών ’ 
σταλακτητών λίαν περιέργων.Τά·' ύπόδήματα, Άί 
μανδύαι καί αί γοϋναι plow- Απαραίτητοι‘ώς καί 
μάλλινα χειρόκτια καί κάλυμμα τής ρινός.

Άνευ έξασκήσεως τό πνεύμα σκοτίζεται καί 
έξουδετερούται, οί κοιτώνες είναι μικροί καί χα
μηλοί, αί δέ κλίναι μέτριαι ,καί-δέν δύναμαι νά 
'συστήσω ταΰτα είς τόύςν διάγοντας μαλθακήν·'?» 
ζωήν, Ή τροφή άννίέι’τΑ'Γάΐ' έπί εννέα μήνας Απο 
διάφορα διατετηρημένα- , έδώδιμα έντός κυτιων”, ά- 
τινα-μετάκομίζονται. ένταύθα.'έν ώρα φφρμυς, μό- ■ 
νον δέ έν ώρα καλοκαιρίας λάμβάγφφίέν νωπάς. ' 

--τρόφάς^έφημερίδάς 'καίδλλίήλρ.γ^ξ^ά'ν: Εύτμχώ^-
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ή βιβλιοθήκη τοΰ στάθμου είναι πλουσιωτάτη καί 
πάντες καταγινόιιεθα είς τήν μελέτην,· ’ζώα σχε- 
δόν οέν δύναντατ. νά-ζήσωσιν έπί τής ’κορυφής 
ταντης; Κατά τήν έπίσκεψχν μου δέ ταΰτήν μόνον 
μία'γαλή υπήρχε καί είς βάθρακος. Άπό καιροΰ' 
δέ είς καιρόν παρετηρήθησαν μικρά τινα πτηνά- 
καί κόρακες. ‘Έντομά τινα, μνϊαι, χρυσαλίδες κάί 
μέλισσαι, φερόμεναι ένίοτε ύπό τοΰ άνεμου μέχρι 
τής κορυφής τοΰ ορούς τούτου, άναγκαστικώς' ά- 
ποθνήσκουσιν έκ τοΰ ψύχους.

Καί μία περίεργος παρατήρησις. .Οι έπί τινα 
. καιρόν διαβιώσαντες· έπί τής κορυφής του όρους 

τούτου, κατερχόμενοι είς τήν πεδιάδα παρά, τήν 
θάλασσαν-ύποφέρουσιν ώς έπί τό πλεϊστον έξ ήμΐ- 
κρανίας ή μάλλον ίνφλουέντζας. Κατά τούς Ια
τρούς τό κακόν τοΰτο πιθανώς προέρχεται έκ τής 
μεταπτώσεως άπό τοΰ καθαρού άέρος είς τόν με- 
μολυσμένον ‘ -

Αδηφάγος καλείται ό τρώγων πολύ καί ούδέ- 
ποτε χορταίνων. Τοιούτοι ύπήρξαν καθ’ δλας τάς 
έποχάς.τής κοινωνίας·' άλλά πολύ σπανίως. Πολ
λοί συγγραφείς άοχαϊοι καί νέοι πολλά περίεργα 
διηγούνται περί άδηφάγων. ■

Ό Αίλιανός άναφέρει, δτι τοιοΰτος ήτον.ό Λι- 
τυέρσας,.ό Φρύξ, δ Κάμβης δ Λυδός, Θώος ό Πα- 
φλαγών, Χαρίλαος,^ Κλεώνυμος, Πείσανδρος, Χά- 
ριππος,Μιθριδάτης ό Ποντικός. Καλαμόδορος όΚυ- 
ςικηνός, Τιμοκλέων δ .Ρόδιος, δστις ήτο άθλητής 
καί ποιητής, Καντίβαρις ό Πέρσης καί Έρυσίχθων 
Μυρμιδόνος, δστις καί αΐθων έκλήθη. Τοιοΰτος ήν 
καί τις Κτισίας καλούμενος.

Έλέγον οί τότε,δτι έν Σικελία, ύπήρχε καί ναός 
τής ’Αδηφαγίας, ένθα ύπήρχε καί τό άγαλμα τής 

- Σιτοΰς Δήμητρος. Κάί δ ποιητής ’Αλκμάν έγένετο 
άδηφάγος (πολυβορώτατός).

Γυνή τις Άγλαίς καλούμενη, θυγάτηρ τοΰ Με- 
γακλέους ήτο έπίσημος άδηφάγος· έφερεν έπί τής 
κεφαλής ψευδή κόμην καί λόφον τό δεΐπνον αύ- 
τής άπετελεϊτο.έκ 3 δκάδων κρέατος, καί 3 δκάδων 
άρτου, καί έπινε δύο δκάδας οίνου.

Ό Σμινδυρίδης δ Σιβαρίπης ήτο τοσοΰτον τρυ- 
φηλός-καί άδηφάγος, ώστε δτάν ήλθεν είς Σικυώνα 

, μνιιστήρ ών τής Άγαρίστης τής θυγατρδς τοΰ 
Κλεισθένους, έφερε μεθ’ εαυτού χιλίους μαγείρους 
καί άλλους τόσους ορνιθεντάς (κυνηγούς) καί τό
σους άλιεΐς·-τό δλόν τρεις χιλιάδας.

Καί ό Καμβλίτας.δ βασιλεύς τής. Λυδίας, κατεί- 
χετο’ύπό άδιίφαγίας τοσοΰτον,. ώστε έφαγε καί την 
γυναϊκά του· έννοήσας δέ Κατόπιν, δτι τό πάθος 
τοΰτο έγένετο αύτώ έξ έπιβουλής διά φαρμάκου,

■ ηύτοχειριάσθη έν τώ μέσω τής άγοράς.
• Διονύσιος ό Ήρακλεώτης, ό υίός τού τυράν
νων Κλεάρχου, ήτο σφόδραΛάδηφάγος καί κατέστη 
ύπέρ.σαοκος, έκ δέ-τούτου· κατείχετο έκ δύσπνοιας. 
Οί δέ Ιατροί πρός θεραπείαν τοΰ πάθους τούτου 
κατεσκεύασαν βελόνας πολύ μακράς, τάς όποιας,

■ ένέπηγον διά τών πλευρών καί τής κοιλίας, δταν 
κατεκνριεύετο ύπό βαθέος.ύπνου. Οντως ή βελόνη. 
,έν ω διήρχετο διά τής προσθέτου σαοκός, έκεϊνος 
εμενεν δλβ>ςί άναίσθήτος πρός ταΰτα, έως οή ή· 
βελόνη έφθανεν είς τήν: γνησίαν σάρκα αύτοΰ; 
Τότε ήσθάνετο’-Καί ήγείρετο έκ τοΰ ύπνον. Όλον-

ν

τό σώμα αύτοΰ ήτο τοσοΰτον έξογκωμένον,. ώστε ■ 
έθεωρεΐτο ώς πυργίσκός φέρων κεφαλήν. Καί τοΰτο 

•παράδοξον είνε, διότι δέν είνε δυνατόν νά. ζη τις . 
ύπό τοιαύτην έξόγκωσιν.

. Περί τοιουτω ν άδηφάγων πολλά · άναφέρονται 
καί παρά τών νεωτέρων συγγραφέων καί κατά τήν 
παρούσαν έποχήν. Παρετηρήθη δτι οί 'άδήφάγοι 
τρωγουσι καί πίνουσι καθ’ έκάατην Λμ'έραν το
σοΰτον ποτόν, ίσον μέ τό ήμίσυ τοΰ βάρους τοΰ 
σώματόςτων· π. χ. έάν τις ζυγίζη 70 δκάδας, τρώ
γει κάί π,ίνει καθ’ έκάστην ήμέραν άνά 35 δκάδας 
τροφών καί ποτών 1 Ό ιατρός Φουρνιέρ διηγείται, 
δτι είς δεσμώτης έν τή πόλει. Δρέστη, ήτο σφοδρά . 
άδηφάγος· νοσήσαςάπέθανεν έν.τώ νοσοκομείω· 
γενομένης δέ νεκροψίας παρά τοΰ Φουρνιέρ ένώπιον 
είκοσι προσώπων Ιατρών, χειρουργών καί άλλων, 
ήν,οίχθη δ στόμαχος, δστις είχε μέγιστον όγκον. 
Έν αύτφ εύρέθησαν 44ξένα σώματα διαφόρου με
γέθους, ών τά κυριώτερα ήσαν.πολ^ά τεμάχια ξύ
λου ύπάρτου. δρυός καί έλάτης, έν ξύλινον κωτά- 
λιον.,είς σωλήν χωνίου έκ λευκοσιδήρου, δύό κου
τάλια έκ κασσιτέρου, μία πλάξ σιδηρά, δύο κομ
μάτια λευκής ύέλου, έν μικρόν μαχαίριον κλπ.

Ταύτα πάντα έβεβαιωθη, ότι- κατέ-πιεν ό άπο- 
θανών ζών, καί ούδόλως είσήχθησαν μετά θάνα
τον, ώς δύναται τις νά ύποθέσμ.

Άναφέρεται, δτι είς στρατιώτης έν Αλγερία τώ 
1S49 κατείχετο ύπό τοσαύτης άδηφαγίας. ώστε 
έφόνευσε μάύρον παϊδα, δν -κατέφαγεν έφόνευε 
καί έτρωγε τά οΐκόσιτα ζώα κάνας, γαλάς κλπ. 
Έν μια ημέρα έφαγε 32 μερίδας τροφής, στρατιω- . 
τών, χωρίς νά χορτάση.

Καί ήδη, ώς λέγεται, ύπάρχει έν Καλ.αί άδη
φάγος, δστις τρώγει δσα έχει· έφαγε κατά στοί
χημα διά μιας έν κυτίον σαρδελλών, 13 ώά μετά 
τοΰ κελΰφου, 200 δράμια τυρού έλβετικον, μίαν . 
δκάν κρέατος βοείου, ούο δκάδας γεώμηλα καί έπί · Β 
τέλους ένα κόνικλον. Μετά τό-γεύμα τούτο έκοί- 
μήθιι έπι τινας ώρας λίαν ήσύχως, είτα' έγερθείς 
είπε· «Λοιπόν, κύριοι, δέν θά μοι δώσητε νά φάγω
τι

Λ

δκάν’κρέατος βοείου, δύο δκάδας γεώμηλα καί έπί · Β 

μήθιι έπί τινας ώρας λίαν ήσύχως, είτα' έγεμθείς 

διά τόν κόπον μου;» -
Ή άδηφαγία καλείται καί βουλημία. '

Φοίβος
---- ————

ΟΕΡΕΙΝΑ ΟΝΕΙΡΑ

' ■ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ' ■ ·

Ρίπτέ, ΣέΑήνη, τάς χΑωμάς σου άκτίναςέπί της με.Ιαγ- 
χοΛικής ’Εκείνης βψεως, φώτιζε έσαέΐ τήν σκιάν της νεότη
τάς μου.

Τους ήδυπαθώς προς σέ ατενίζοντας όφθαΑμούς της πρδς 
τί μέ δάκρυα πΛημμυρεΐς ;

'Αγνοείς τδ άΑγος τής καρδίας μου,^ή τδ άΑγος τοΰ 
στήθους ’Εκείνης αγνοείς

- ΣεΑήνη !... Μόνη παρηγορία τής τόθ.Ιιμμένης μου 'ψυ
χής' προ τών παρθενιχών μειδιαμάτων Εκείνης, σΰ δέν μει- 
διαυ, διατί; δ τών αεταΑΑ,ικών γεΛώτων'της ήχος δέν Οοΰ 
φαιδρύνει' τήν δψιν, διατί; δ της φωνής της άρμονικος ψί- 
θυρος δέν σέ συγκινεΐ, διατί;

■Λ:
■ ' ' Π

; Άςήρεμώάι οί, θορυβώδεις'χείμαρρος των χοινωνιων, ^ς

. \
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χοπάζωσι τά κύματά τών μυχωμίνων ώχεανών τής γηίνης 
κακίας έπί τή διαβάσει σου, ώ Σεέήνη !

Άς υγραίνονται οί έφβαΛμοι'πάϋης έρώϋης χαρδίας,άς 
φρίσσωσι τά στήθη πάσης εύγενοΰς ψυχής υπδ τδ γΑυκύ 
φέγγος σου, ώ ΣεΑήνη !

Τά δένδρα άς κρύπτουσι υπδ τήν παχείαν σχιάν των 
τάς διαφυγούσας τοΰ Κόσμου τρυφεράς υπάρξεις.

Τά έν ταΐς σχιεραΐς χοι.Ιάσι περικΑείοντα τδν άρχοντα 
τής Τής σκυθρωπά όρη, άς μεγαΛύνωσι έσαει τδ μυστήριον 
τής ζωής χαι τού Κόσμου.

III
Ώ.' ΣεΛήνη ! προ τού ωχρού β.Ιέμματός άου, πρδ τοΰ 

βΛέμματός σου εκείνου τοΰ σκυθρωπού, πόσαι συντετριμμέ- 
ναι χαρδίαι άναϋνέουσι' πόσοι έσχοτιομένοι νόες έμπνέον- 

.. ται τούς ΰψηΑοτέρους τών ρεμβασμών.
Ώ! γΑυκεια“Αρτεμις! Τά όρη έπι τή ΘΙα σουμειδιώ- 

οιν, αί κοιΑάδες χαί τά δάση έπι τή εμφανίσει σου φαιδρύ- 
, νονται χαί αυτή ή άγρια θάΑασσα, ή πικρά, ή αΙωνίως πα~ 

Ιαίουσα, ήδέως αποκοιμάται ε'ις τάς άγκάΑας τής ανεκτικής, 
τής άμεηαικάκου Γης, τής Γής, ήτις .Ιησμονεί ταχέως τά 
άγρια αυτής κτυπήματα, υπδ τά πΑάνα φι.Ιήματά της.

■ 1 *β /· αστρον θείας έμπνεύσεως ! rii ! πΑάσμα σοφίας 
θεϊκής ! Ώ / αγαπητέ σύντροφε τής άηδόνος ! si2 Ζ αίώνιε 
σύντροφε πάσης πονούσης ψυχής.

Προς Οέ άς φεύγουσι οί άπόβΑητοι τής κοινωνίας' προς 
σέ οί βιοπαΛαισταί.

! πόσην παρηγοριάν ένοταΛάζουσι τά μεΑιχρά βΛέμ-, 
ματά σου ! 'Q i πόσα άγρια πάθη καταθάπτουσιν είς τά 
βάθη πάσης κακούργου ψυχής I

Επί τή προσεγγίσει σου τδ σκότος υποχωρεί, άΑΑ’ ή 
νυζ δέν φεύγει.

Οταν άναφαίνησαι ΰπεράνω τών γηραιών δρυών, ώ τής 
νυχτδς βασίΑισσα' σύμπασα ή φύσις φρίσσει. Ή νυξριγεί.

τ*·*
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•V

[Συνέχεια ί?ε προηγούμενων ΰπ’ άοι*>,·  ·0 φύλλον]

Πρός δόξαν καί τιμήν τοΰ ίππου δέον ν' άναφέρωμεν εν
ταύθα, 5τι ούτος, όπως καί Ιν τϊί άρχαιοτέρη έποχη, ούτως 
νΰν συνώδευσε τόν Κύριόν του είς τάς τολμηροτέρα'ς επιχει
ρήσεις, ΰπηκουσε τυφλώς εις αύτόν καί, μετά γενναιότητος 
περιεφρόνησε πάντοτε τόν θάνατον. Είς δέ τάς φοβεράς μά- 
χας τών μεγάλων πολέμων τής πρώτης και δευτέρας Αυ
τοκρατορίας τής Γαλλίας ό ίππος πάντοτε καλπάζων, χρε- 
μετίζων κμι φρίττων έπορεύθη πρός την βροχήν τών σφαι
ρών εις ην ό ιππεΰς αύτοΰ τόν ώθει. Καί ήδύνατο νά φύγη 
καί άποφύγη τόν κίνδυνον καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, πλην 
πιστός πάντοτε είς τό ρητόν τής Άγιας Γραφής ελεγεν 
« Εμπρός!» καί ούτε ομοβροντίας τών τηλεβόλων, ούτε ό 
δαιμόνιος συριγμός των θανάσιμων σφαιρών τόν έσταμάτων. 
Είς τό Βατερλώ, δπως και είς τό Μόρσπρον καί !είς τό Σε- 
δάν, τρέχει ώς μέθυσος έν τφ μέσφ .τοΰ κρότου τών πυρο
βόλων, τόΰ,καπνοΰ τών τηλεβόλων,του θορύβου τής μάχης.

Άλλά θά ίδωμεν άρα συν τη τελειοποιήσει τών όπλων 
καί τάς φοβεράς. έκείνας συγκρούσεις τών θωρακοφόρων ΐπ-

J
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Και τδ Οκοτεινδν χαι τδ βωβδν έχεΐνο μυστήριον μεγα- 

.Ιΰνεται.
Ή Τή σιγά. . : ή Γή χΛαΙει ...
Και Ιδού οί χα.Ιαμωνες είς τάς δχθας στετάζουσιν', οι 

ποταμοί ροχθοϋσι ΘΛιδερως χαι οί,ρύαχες πενδίμως χεΛα- 
ρίζουσι.

Και Ιδού αΐ αδραι δροσεροί ^ιδυρΐί,ουσι υπδ τάς ιτέας 
χαέ τά δένδρα χΑαίονσι.

Η άηδων ι/ιάΑΑει χαί οί έραΟταί παραχο.Ιουθοϋσι τδ 
άΟμα της. 1

Καί τδ μυστήριον προχωρεί χαι τδ μυστήριον φεύγει.
*12 / τής έχπαγΛου σου χαΛΛονής χαί μαγείας δατρον 

θεσπίΟιον !
; ΙΙΙΙ

Ρίπτε, ΣεΑήνη, τάς γΑωμάη σου άχτίνας'έπι τήςμεΛαγ- 
χυΛιχής Έχείνης ό^εως, φώτιζε έσαει τήν σχιάν τής νεό
τητάς μου.

Σε.ίήνη'. Μόνε σύντροφε τής εύτυχοΰς μας ζωής· πο-'. 
σάχις δέν εγένε<το συνοδδς'τών έρημιχ&ν περιπάτων μάς, 
πο.σόχις δεν έγένεσο 'μάρτυς τών ίερωτέρων μας πόδων, 
ποσΐχις I...

ΤΩ, άθωον τής νεότητάς μας άστρον ! δ Κόσμος έφθό- 
νησε τήν ευτυχίαν μας, οί βράχοι και τά σπήΑαια, τά τρυ
φερά φιΛήματά μας, τά δένδρα τάς υπδ τήν σκιάν των μυ- 
στιχάς διαΑέζεις μας καί Συ, ώ ! ΣεΑήνη I δέν εφθύνησας 
τήν ευδαιμονίαν μας χαι αόνον Σΰ, ώίτής σιγής “Ανασσα', 
έσαίί 6ά μεγα.Ιΰνης τδ μυστήριον τοΰ έρωτός μας....

Χαΐρε, & σύντροφε τής νεότητάς μας.
Χάϊρε άγνδν τής ευτυχούς μας ζωής άστρον'.

Ναύπλιον 21 Μαίου 1899.

Μ. Παπασπύρου.

πέων μίτχ τών ’Αφρικανικών άνιχ-νιυτών, οίτινεζ τοσοΰτον 
διά δόξτκ έπλνφώθτσαν ; Δέν τό ιύχόμιθά. Ό®»; όμως 
κα! άν βχγι τό πρΧγμα, χαιρετίσωμίν την άσυνιίδητον τόλ
μην τοΰ ίππου κατά τάς αίματηράς έκιίναί σφαγάς, καθ’ 

δέν έγκατάλΐίπίΐ τόν άνθρωπον, τόν πεπολιτισμένον κύ
ριόν του και όπόταν ούτος γίνεται βαρβαρώτίρός τών θνη
τών και δέν έργάζιτάι πλέον η· διά την καταστροφήν του ' 
όμοιου του.- ‘Μπόταν δέ παρακατιοντις άναφέρωμιν τόν, 
μέλανκ ίππον τοΰ στρατηγού Πριμ, τό άριστούργημα ί- 
κιϊνο του ζωγράφου ’Ερρίκου Ρένπλέ και την Τύνιοα, τόν 
■έπίσης μέλανα ίππον τοΰ στρατηγού Βούλανζέ, ό κατάλο
γος τότε των εύγενών' ζώων, άτινα.έν τη ιστορία: ώνομά- 
σθησαν. διάσημοι ίππου θέλει κλείση. Και είτα θά εΰρωμεν 
τόν ίππον έζευγμένον, χρησιμεύοντα διά την μεταφοράν 
ποικίλων υλικών και αντικειμένων, ήτοι τόν εύγενη ίππον 
μεταβληθέντα είς ζώον άχθοφόρον καί της ανάγκης. γ

' ■' Ε'·

Ένα^ξες κατασκευής οδών.—Ό έξευγμένας ίππος. -"Αο- 

ματα, φορεία, άμαξαι, κτλ,—Κατάπτωόις ίππου.— 

’Εφήμερος δόξα «ρεών αίώνων.— Η κόλιιείις 

τών ίππων. ’

. Ή κατασκευή και επανόρθωσες τών ‘Ρωμαϊκών όδών ως 
καί ή διοργάνωσις νέων συγκοινωνιών, τοσούτονκϋφέί.ησαν, 
ώστε βαθμηδόν άπασαι αί φυλα’ι-τών ΐπίξων εβελτιωθησα^·

....... ,.·..«.·. I

ων ως
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ENTtiaSEif ΤΑΞΕΙΔΙΟΓ

Τά ταζείδιά'είναι ζωή, διότι ή ζωή είναι κίνησις και ή ' 
“ κίνησις εΐναι-ή έςέλιξις τοϋ βίου έν τώ προορισμφ τοΰ άν- 

θρώπου' διότι, ο>ς φαίνεται, |ν τή .φυσική · ΐδιότητι. αύτοϋ 
έγκειται ή. κοσμοπολίτικη του δύναμις. .

. - Ό άνθρωπος ώπό καταβολής κόσμ.ου, δέν ήγάπησε ν’ 
' ,άποδημή καί μεταβάλλη κατοικίας καί. τόπους, άλλ ’άφ’ ής ' 

ημέρας οί πόδες αύτοϋ έδυνάμωσκνκαί κατέστησαν ικανοί 
προς πορείαν ήσθάνθη την άνάγκην νά ό.δοιπορή, ταξειδεύγ 
καί περιοδεύή:· Τόυτεστι, χρυσϊκώς παρακινείται πρός οδοι
πορίαν καί φυσικώς κινείται πρός κατάκτήσιν ηθικώς'καί 
ύλικώς τοΰ κόσμου, έφ ’ ού έγεννήθή καί ζή καί διάγει. Διά 
τοΰτο Όύδεν άλλο ποιοϋμεν ή νά· στρεφώμεθά περί τήν σφαί-. 
ραν'ταύτην., έφ’ ής διαρκώς άνακαλύπτομεν θέλγητρα καί

■ τέρψεις. Καίίαί τέρψεις’αύται καν καλλοναί δέν είναι άνε- 
. ξάντλητοι, άλλ’ επειδή ό'φίοςήμών. είναι βραχύς καίπε-' 

ριωρ.ισμένρς,- διά. τούτο αύται φαίνονται ήμϊν. απεριόριστο: . 
καί όλρνέν ταξειδεύομεν,' χωρίς νά δυνάμεθα νά ταςάπο- 
λά'ύσωμεν δλαζ Συνεπώς, ταξειδεύόντες,άκαταπαύστως άπο- 
λαμβάνομεν τέρψεις- καί -ήδονάς/ εύχαρίστησιν καί κνα-,

' κούφισιν. . .
·. ’ ' Ή άνοιξίς τοΰ βίου ομοιάζει πρός τήν άνο ξιν τοΰ 

έτους, οπότε.είναι ή καταλληλοτέρα καί μάλλον έπίκαιρος 
καί ποθητή εποχή' τής αποδημίας, άφίνοντες δ’ ώς έπί τά 
πλεΐστον πάντες οί δυνάμενει τάς έστίας μας καί συμπερι- 
λάμβάνοντες,.τόν οδοιπορικόν μας σάκκον πορεύόμεθα είς τό 
πεπρωμ-ένον, εις.την τύχην, είς τόν άνά τόν κόσμον’γΰρδν 
διότι τδ ταξείδιον. τόιοΰτον είναι, τύχη, πεπρωμένον, .ει
μαρμένη. Υπολογίσατε καί ορίσατε όσον θέλετε· άλλως θά. 
άποφασίσητε,καί άλλως τό-πεπρωμένον θά -σάς όδηγήσγ. .
- .. Έλαβον' τόν .σάκκον μου καί συμπαραλαβών. καί· τόν 
δωδεκαετή «ιόν μου.Τάκην, ό'στις, είρήσθω έν .παρόδφ καί 

’ ; έν καιρφ, ,^έλε,ι να γίνή ναυτικός;-,κχτήλθόμεν "εις Πειραιά,
όπου λαβόντες τά εισιτήριά μας; είσήλθομεν' είς τό αύστρια- 
κόν άτμόπλοιον Jupiter (Ζευς). - .όπως δ'ιαπεράιωθώμεν

. δι’αύτοϋ εις Σμύρνην. % · - ;'
■ „ Μετά τοΰ Τάκη. είχο.ν ;καί άλλοτε συντάξειδεύσει είς τό

.ούχί μόνον καθ’ άπάσαν τήν/Γαλλίαν, άλλά καθ’- .άπαντα 
τον π!.πολ’.τισ.μένον κόσμον; C - ■ ·λ·

. Πρός τό’.τέλος- άοΰ Ι'βοόκ αίώνος άμα τή εμφανίσει τής·, 
: ,άμάξης 'ήρξανήο νά ·μεταβάλλώνταί'τά σχετικρι ήθη, διότιό] 

εκτοτε ίππεύουσιν ολιγώτερον- ίνεκεν τής χρήσέως τών οχη
μάτων. ’Επειδή δτ ο: ίπποι'τής ιππασίας δέν ήδύναντο νά 
χρησιμεύσωσε-,πρό.ς τόν, σκοπόν · τοΰΤον ήρχισαν ν’ άναφαί- 
νωνται έπι τής σκηνής τοΰ κόσμ.ου αί τέως έγκαταλη'φθεϊσαι 

. φυλαί.πών ίππων, .τών 'ίκ ; τής ανατολής καί του, Βορρά' 
καταγομένών. · .,'

'· Ό πρώτος ζευχθεϊς-έπί .τής άμάξης Λουδοβίκου τοΰ ' 
. .13ου ίππος ύπήρξεν .ή. κολοσσιαία· πρόοδος τής μεταφοράς 

• κρ^'ή/πρόοδό τριών' αιώνων. .’Εάν
δέ σήμερονάντικαθιστώμεν τόν ίππον διά.μηχανικού κινη- 
τήρος, άπλώς μιμούμεθα τούς προγόνους ήμών έπί σκοπώ 
•βελτιώσεως τών μέσών τής μεταφοράς «τοΰ ; βασιλέως τής· 

■ πλάσεως» και τών. βιομηχανικών άύτοΰ'προϊόντων.,
-'· . Ποτέ ήρξκτ'ο ή χρ5«'ς τής άμάξης καί ποία άκριβώς.

•είναι ή εποχή το^-σταθμον. μεταξύ τοΰ ίππευσίμου καί-έ- 
ζέυνμένου ίππου .είναι.σημεϊον δύσκολον νά έξακριβώσγ. τις.

‘ίΐς γνωστόν υπήρξαν ανέκαθ,εν άρματα ' καί. · άμάξια, 
·;ρ>άλλά ή άμαξο-ποϋ Λουδοβίκου ΙΒο,υ, ήτοι, τό κληθέν Βέρο-;· 

Τέλειον, όδοιπορ,ίήάν,κρεμαστόν - όχημά-- δίθρανον, .είναι ή . 
ϊίη κυκλοφορήσασα άμαξα· άμα τή άποκαίαστάσει τών 

ν impρον; του Κι-< 
άρχήν των.

εστώ-··

/
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Η ΦΪ'ΣΙΣ

I έσωτερικόν καί ■ ώς θά ένθυμώνται οί ήμέτεροι πολυπληθείς 
άναγνώσται (καί συνδρομηταί ούς έπεσκέφθημεν) τό εύτρά- 
πελον|καί ούμ.οριστικόν αύτοϋ ύφος κατέστησεν έγγύτεροναύ- 
τοΐς γνωστόν καί τούτον. Ήδη Si κατάπρώτον συμπαρελα- ■ 

| βον αυτόν καί είς τ'ό εξωτερικόν'·' .
— Μέ τόν Δία θά ταξειδεύσωμέ! μοι Λέγει μετά χαράς 

βλέπων τό ώραΐον σκάφος. \ . .
—- Ναι καί ίσως έπιστρεψοψεν,. μέ την «Ήραν», τώ

■ απαντώ.
— Έχουν καί Ήραν ; μ·’ έρωτά.
— Βεβαίως, η 'Εταιρεία «Λόύδ» είναι ή μεγαλειτέρα" 

άτμοπλο-ϊκή εταιρεία τοϋ κόσμου καί έχει 96άτμΛπλοια- 
τά όποια ταξειδεύουν παντού.

Έσιώπησε σκεπτόμενος καί- φανταζόμένος,. δτι τό εξω
τερικόν θά ήτο κάτι τι έκτακτον, θαυμάσιον, άνώτερονκαί 
ώραιοτίρον τοΰ εσωτερικού, μετάπερισσής^ καί ένδομύχου 
χαράς έπεφυλάχθη νά ϊδγ τά άνάμενόμενα.

Τήν μεσημβρίαν ακριβώς ό ημέτερος Ζεύς ήσύχως άπά- 
ρας καί- άθορύβως ‘δλως έγκάταλείπων όπισθεν αύτοϋ τόν 
Πειραϊκόν λιμένα μετά τής εν αύτώ ναυτιλιακής καί εμπο- 
ρικ^ς κινήσεως ανοίγεται βαθμηδόν πρός. τό Κυκλαδικόν πέ-_ . . 
λαγ ς, όπου ύπερηφάνως ήδη πλέων άνά τάς καλλιμόρφους 
νήσους του, καταφθάνει ταχέως τό Σούνιον άκρωτήριόν πρός 
τήν' Σΰρον άπροσδοκήτως διευθυνόμενος.

. Μετ’ έκπλήξεως πάντες έπί τοΰ καταστρώματος παρα- 
τηροΰμεν τοΰτο, δτε μάς πληροφορουσιν.. δτι θά προσορμ.ι-

, σθώμεν είς Σάμον και κατόπιν «ίςΧΐόν,Τσεσμέ καίΣμύρνην. 
.Τοΰτο άφ’ ενός μέν μάς δυσαρ.εστεϊ, διότι θά βράδύνωμε'ν 
νά ψθάσωμεν εις Σμύρνην, άλλ’ άφ ’ ετέρου μάς εύχαριστεΐ; 
διότι ;θά λάβωμ εν αφορμήν νά ίδωμεν- καί-τά μέρη ταΰτα. 
■' Διέρχόμ.εθα τό Σούνιον αριστερόθεν ημών, άφίνοντες τά 
λείψανα τών στύλων τοΰ καλλιθεάτου ναού τής Σουνιάδος 
Άθηνάς καί μετ.’ ολίγον.τήν Κέαν καί τήν “Ανδρον καί 
πρός τό εσπέρας ' τά .φώτα τής', ποτέ άκμαζού.σης καί νυν 

■ πάραπονουμένης Σύρου δεικνύουσιν ήμίν τήν νυκτερινήν όψιν 
τής ώραίας ταύτης νήσου: Είτα δειπνφΰμεν καί κοιμώμεθα, 
καί τήν, επαύριον μάς δακτυλοδεικτοΰ'σι, όλίγ.ν άπωτέρω' 
ήμών τήν Σάμον- Πλήσιάζομεν, φθάνομεν τό Καρλόβασι 
καί διερχόμεθα πολύ πλησίον αύτοϋ, χωρίς νά συγκοινωνή- 

ταςχρόνους, ή δέ.παράδοσις αναφέρει -πλεϊστκ αύτών έν 
πολέμιρ-άθλα. Ό Βιργίλιος λέγει ότι ό πρώτος εφευρέτης 
τής άμάξης έκαλεΐτο Έριχθόνιος, τέταρτός βασιλεύς τών 
Αθηνών. Ό δέ ΙΙ,λίνιος.τουναντίον, ισχυρίζεται δτι πρώ- ■ 

. το» οί Φρύγιοιέζευξάν. ίππους έφ’ 'άμάξης.. Βέβαιον δμο>ς 
είναι δτι κατά τήν έποχήν τού Φαραώ ύπήρχον άμαξαι εν 
Αίγύπτφ. Ο: δέ Έλληνες άαί' Ρωμαίοι ανεξαρτήτως των 
μικρών, άρμάτων άτινα μετεχειρίζοντο έν τοΐς’ όλύμπιακοΐς 
άγώσλ καί άτινα ώδήγουν ίστχμενόνδρθιοι, είχον καί' πολλά 
άλλα είδη οδοιπορικών- άμαξίων. Έάν δέφθάσωμεν είς τήν 
εποχήν τοΰ 35.9 έτους μετά τήν ίδρυσιν'τής Ρώμης παρα- 
τηροΰμεν τήν Ρωμαϊκήν γερουσίαν παραχωρούσαν Ταΐς γυ- 
ναιξί τό δικαίωμα νά μεταβαίνωσι διά ποικίλων άμαξών 
είς διάφορα μέρη.

Αί τής έποχής έκείνής>άμαξαί εστολίζοντο διά ποικίλων 
κοσμημάτων κεχρυσωμένών κάΐέπηργυρωμένων,άλλά τοσοΰ
τον πλουσίως, ώστε ό Καΐσάρ ήναγκάσθη νά περίορίσνί τόν 
αριθμόν καί τόν πλούτον αύτών.- ’Έδίδοντο δέ άύτοΐς |το- 
σαΰτά ονόματα .ώστε δύσκολον είναι νά τά ■ άναγράψωμεν 
ένταΰθα. Ό Τραΰανός, ό Ίλιογάβαλλος καί άλλοι ειχον 
άμάξας πολυτελώς κεχρυσωμένας, τοώς.'.δέ ίππους αυτών'οί 
Ρωμαίο: έζεύγνυον"κατά?ποικίλόυς σΰνδύασμούς, οΰς έκά-· 

-λουν the-nsa. carpentum, cArrusque rheda κτλ. Ή 
τελΑυταϊα αύτη αψΛίξα ήτα . δημοσία καί έΐύρετό ϋτιό 8 ή 
1.0.ίππων,· άλλά' μάλλον οί: Γαλάτ-άι φαίνεται .δτι -κατε* 
σκεύασαν τάς πρώτας καί . πρακτικότερος άμάξας,διότι 
δλα τά ονόματα· τών Ρώμαϊκών -άρμάτων είσί Γαλατικά;

Η Φ Γ Σ I Σ

Je fiJrxa χό<ιμο τοϊ! σιραβοΰ aiepfia 2«ημοαύνη 
ή Παναγιά, xal ό Xpiciic StnJi να a3c to-ίίνη 
άπί μιχρά γίννηθηΧά σεέ άγριο σχοτάίι 
χι' S-Jtc iioiptc to? βεοίί γιά'μ/ra eirai βράδυ 
η μοίρα ίται θιίηαι άάμμαητ νά ώίσω 
tqe μάνναΐ το χαμάγτΛο κοτά νά μη γνώρισα

■ γιά την ύγτιά σαί χριστιανοί! πτινΆ μά την άΧηδίια , 
για τη ψυχή σα( χάνβττ χι Ιμάναντ βοηΟτια. 
νά σαζ χαρίζΐ) δ Otic την axpiff!) ζωη σαζ 
οΛτημοσΰνη I δ Χρίστος Λαντο? ναντ μαζη σας 

ψρχιχά όας χάντττί αν ηρθα νά ζητάψω
ίέν έχ** τ“ ματάχια μου «»*■ ίγώ γιά νά δουΛτψω 1 

·. χυρά μου στδ στίφάνν σου I ψιομάχι Λίγο δάς μου 
-χάτατρογμίνος xepxatH σττρηθηχά τδ ίρ&ς μου

—■ άττ τϊν' Α53 τ' iyirtixi^xal φουγα στη στιγμή. '■ 
Τον άμοιρο ξτχΛάνκισΐ μΐ_ά άγρια φωνή.
Χτυπά στ άΛΑη χάρτα. Τ' ανοίγουν καί τδν διώχνουν 
χαι δτν προφδάντι νάβγή χαι ώξω τά ντ σπρώχνουν 

Μτ,το ραβδί στδ χΐρι ζητά νά πιρπατήση 
χαι γ3 ζτρδ ψωμάχι πιμ χάτω νά ζτμήσ^ 
Ή πΑασι άν άδίχηστ τά δνστυχο'τχτΐνό 
ζωγραφιστά στην άψι τον, πο^ άφτρντ νά ξρήνα 
νά tJ've διώχνόυμ’ Χίσι π'οΐΙ μ&ς ζητάτι μο'νο , , 
?να (ορά χομμάτι μί δάχρνο χάτ πάνο ί

. τΐν’ αμαρτία ! απονιά Ι χί αυτ^ πο? χτρισστύτι 
τά μή το? τά στιρήσουμτ πό? 'μίραίς σά·νησττνοι 
‘ΕΧτημοσύνη σεά ' αίτο πο? το? χαρίζιι
δανιίζοι τή ψυχρ^Λά^ίν, τής Παναγιάς, δατ«(ζτι.-::

Σδρος .1899.
ΜίλτωνΐΒιτάλης

Λ·
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σωμε-ν καί μετ’ ολίγον είσέρχόμεθα ,είς τδν εύρύτατον και, 
ώραώτατον όρμον Β<ίθυ έν μέσφ νηνεμούσης .καί γαληνίω- 
τάτης θαλάσσης. Ή νήσος αύτη τό πάλαι ε'χε διαφόρους 

, ονομασίας, έλέγετο.δέ Δρυοϋσα. Κυπαρισσία, Παρθενία, Άν- ■ 
θεμοΰ?', Μελνμφυλλος, Παρθενοαροΰσα, Στεφάνια καί.Φυλ-

■ λάς· τά πλείστα ονόματα έ’λαβεν έκ τής άκμαζούσης τής' 
έν αύτή χλωρίδος, πλήν τή .άπέμεινε τό φοινικικόν Σάμος,' 
σημαίνον ύψωμα. Εΐςίτό βάθος τοϋ όρμου κεΐται ή πρω-

- τεύουσα τ?!ς νήσου Βαθύ, έδρα τοΰ ήγεμόνος καί τών άρ- ·
• < χών, ώραία καί κομψότάτη όντως πόλις, ής προέχει μικρά

δένδροστόλιστος’πλατεία, δεξίόθεν .καί, αριστερόθεν τής Ο
ποίας παρκλιακώς "κεΐνται τά καλλίτερα καφεΐα τής πό- 
λεως. Ή νήσος αύτη κατοικουμένηύπό 45,000 ψυχών, 
χριστιανών,· διυικεΐται. ώς γνωστόν, συνταγματικώς ύπό 
ήγεμόνος χριστιανού, διοριζόμένου ύπό τοϋ Σουλτάνου, καί 
Βουλής αιρετής. Συντηρεί άνέγνωρισμένον λαμπρόν γυ- ' 
μνάσιόν διευθυνόμενον ύπδ τοΰ ρέτρόυ κ. Στερ'γιογλίδου 
καί άλλαζ άξιολόγους καί καλώς7 κατηρτισμένας σχολάς, 
έχει κλίμα γλυκύ , καί ύγιηνόν καί- έδαφος εύφορώτατον, (*)·, 
εφ φ οί άρχαϊοι-έλεγον, ότι χα'' Ορνίθων γΊ·Ι<ι,-χωρί
ζεται δέ άπό τή ς Δ . ακτής τήςΜικράς Ασίας ύπό στενο-

• τάτου.πορ.θμοΰ, πλάτους, μόλις ένός καί ήμίσεος χιλιομέτρου
ένφ άπαντ^ ή νησίς * 1 '

αποτρόπαιου, μέρος'ή βασίλισσα, ή αδελφή της, ό κλήρος 
καί τόσοι άλλοι. ,

Ενταύθα ό ίππος παρέστη μάρτυς τής θλιβερώτέρας 
έκδουλεύσεώς του. ■

Ή έπανάστασις τής Γαλλίας έξήψε τόν ζήλον γής με
ταφοράς, διότι δι’ αύτής; πολλοί έπετάχυνον τήν φυγήν
των.

Ένεκεν τής ταχύτητος τ.ών ίππων του ό Βοναπάρτής 
διεξέφυγέ σώος καί άβλαβης τήν έκκρηξιν τής υποχθονίου 
μηχανής. Βραδύτερον δέ ό Ναπολέων ποιεί χρήσιν μεγάλην 
τών αμαξών, μεθ’ ών πάντοτε καταφθάνει τάς στρατιάς
του.

Ταχυδρομική υπηρεσία· θαυμασίως διώργανώθη κατά 
τήν Αην Αύτοκρατορίαν.

Διά ταχυδρομικής άμάξης ό πάπας άπήχθη έκ Ρώμης, 
ό δέ τελευταίος ίππος ό χρησιμεύσας είς τούς περιπάτους τοϋ 
μίχμκλώτου τής 'Αγίας 'Ελένης ήτο-υτιοζύγίος ίππος,,·.δσ- 
τις έσυρε τό μόνον άμάξιον, δπερ ήνέ'χθη ό Ούδσάν Λώβ έν 
τή νήσω τοΰ θανάτου. . ;

Λουδοβίκος ό 18ος μόνον έφ ’ άμάξης έφαίνετο σπανίως 
είς τά όμμάτα τών Γάλλων. Ό δέ Κάρολος δέκατος κατε- 
σκεύασεν έκτακτον άμαξαν διά τάς ίερκτικάς τελετάς, ήτις 
έζύγισεν 25.,000 χιλιόγραμμα'· και ήτις υπάρχει έτι έν Βερ- 
σαλλίαις. Δώδεκα δέ" - · -'- ··-· -ι-- ..-»<.·-
σιαίον τούτον όγκον

Μόλις έπατήσαμεν τό κλεινόν έδαφος τής αγαπητής Σά
μου καί μετά συμπάθειας παρατηρούμε·? τά πάντα καί έξ 
ίσ υ' παρατηρούμεθα ύπό τών φιλοξένων καί αγαστών τού
των ομογενών μας μεθ’ άν δέν βραδύνρμεν νά . συνάψωμεν 
στενάς ομιλίας. Ά.,έσως δέ γνωριζόμεθα μετά τών συν
δρομητών μας κ. κ. Σπυρίδου διευθυντοΰ. τοΰ καλλίστου. έ- 
κεεϊσε εμπορικού.λύκε ίου. Νικ. ’Ανδρονίκου κτηματίου,Πανά 
καί Άνδρ^ Έμ. ανούήλ εμπόρου έκ Καρλοβασίου,. μεθ ’ου, 
συνταξειδεύσαμεν καί μέχρι Σμύρνής κτλ. καί Όίτινες μάς 
παρέσχον τάς καλλίστας τής πρόσκαιρου φιλοξενίας φιλο- 

. φρονήσεις. Διήλθομεν όλίγας ώρας έκεί πχνυ εύχαρίστως, 
μετά δέ τοϋ άξίολόγου κ. Νικάνδρου έπίομεν τόν πρωινόν

■ (’) Τοσούτω περιμάχητος ήτο διά τήν έΰφορίχύ τής, ώστε τφ 
404 it. X.. οί Αθήνϊΐοι π’ϊϊαδίδοντες αυτήν τοΐς. Λακεδα.ιαονίθ'ς

’ ' έζήτουν να σώσω-τι τήν- έπί τής Σάμου κυριαρχίαν, ,ές ον τό «ος 
: αυτός εαυτόν οΰκ ίχει Σάμον ίέλει.» ’

β

μας καφέ υπό τήν σκιάν τών δένδρων τής πλατείας καί έπλη- 
ροφ·ρήθημεν τά καθέκαστα τής νήσου.

— Καί πώς τά περνάτε ; ^δώ. είς τήν όντως ώραίαν καί 
■ ρωμαντικήν ταύτην νήσον, ήρωτήσαμεν τόν κ. .Νίκάνδρον, - 

έν γενικάις γραμμαΐς.
— Αρκετά καλά καί ήσύχως, ήδη, μάς άπήντησεν, μο

λονότι ή «σοδειά τόϋ οίνου εφέτος είναι κάκιστη. Ζώμεν έν 
περιωρισμένφ κύκλφ, άποτελοϋμεν, ώς γνωρίζετε, οικογενει
ακήν, ούτως είπεΐν, πολιτείαν καί ρυθμίζομεν τά τής πολι
τείας όπως τά. έν τώ οϊκφ μας;
, —^Καί είσθε ευχαριστημένοι;

—- Έξ ανάγκης, καί έκ συνήθειας ειμεθα, ίνα ;νίή χά- 
σωμεν τά προνόμιά μαζ.

Τήν μεσημβρίαν σύν τώ δευτ.ρω συρίγματι τού πλοι
άρχου καί συνοδευόμενοι ύπό.τινων γνοιρίμων καί. φίλων δι- 
ηυθύνθημεν-πρός τήν λέμβον, καί μετ’ ολίγον ό Ζεύς μας έγ- 
κατέλειπε τόν ώραίον τούτον τόπον.

Μετά ίξάωρον πλοΰν ήλθομεν είς τήν Χίον, τήν ποιητι- 
κωτάτην καί μυροβόλοννήσον τοΰ Αιγαίου, τήν πατρίδα 
τοϋ τραγικού ποιητού "Ιωνος, τοϋ συγγρκφέως Θεοπόμπου, 
τοϋ , σοφιστοϋ .©εοκρίτού καί τοϋ πατρός τοΰ ήμετέρου έν 
τόΐς χρόνοις Κοραή καί νϋν γενέτειραν τόσων όψιπλούτων ' 
ομογενών, όξυνόων, φιλέργων καί άστείών, συνάμα δέ πκ- 
ροιμιακώς δειλών καί εις άκρον φιλοκερδών κατοίκων της. ■ 

Έμείναμεν έκ,εΐ έπί δίωρον διάστημα άνχπνέΟντες τήν ;-υ- 
ροβολον αύραν της καί θαυμάζοντες τήν ρώμαντικότητα. 
τών τοπείων της, χωρίς νά δυνάμεθα νά πατήσωμέν. τό· 
έδαφος της. Έπεθύμουν νά έβλεπον τόν ιατρόν κ. Όρν- 
σταϊν, τόν υιόν τού αοιδίμου τέως συνεργάτοϋ μόύ καί άρ- 
χ’.ίτρου έν τώ έλληνικφ στρατώ, άλλά δέν ήδυνήθην, καί 
διά φίήου τζ> άπέστειλα τούς ασπασμούς μου. Έπεθύμουν 
•νά έπισκεφθώ τινάς συνδρομητάς μου, άλλά καί πάλιν κατά 
τήν περιοδείαν μου ταύτην δέν τό κατόρθωσα. Έπεθύμουν 
νά ίδωικαί περιγράψω τάς καλλονάς καί τόν χαρακτήρα : 
τών συγχρόνων αστών .της, άλλά δέν μοί τό έπέτρεψεν ό 
χρόνος; Ές άλλοτε λοιπόν Ό Τάκης μετέφε'ρε μόνον ώς 

' μόνην ένθύμησιν μερικούς κόκκους·μάστίχης καί ολίγα εύ- 
γεστα.αμύγδαλα, άγοράσας αύτά έκ τών προσελθόντων είς Χ 
τό πλοίόν μας άστείών, ώς εΐπομεν, καί φιλρκέρδων μετα

J

πρατών της καί μετ’ ολίγον άπήλθομεν .διά τόν Τσεσμέ, 
όπου μετά δίωρον πλούν άφίχθημεν περί τήν όγδόην τής 
νυκτός.

Ώραϊον καί τό Τσεσμέ έν τή άμφιθεατρική αυτού προ
σάψει. Κίνησις, θόρυβος, φωναί λεμβουχικαί καί πάταγος 
λιμενικός. -Πάντες προσέχομεν έκεί. Ζωηρότης καί εύθυμ.ία 
επικρατεί ώς έν διαρκεΐ εορτή. ’Εδώ φαίνεται οί κάτοικοι 
εύημεροϋν, συμποσοϋνται είς 20,000 περίπου καί τό μέρος 
είναι όνομαστόν διά τάς περί αυτό θέρμκς. Εχω ένα συν
δρομητήν έκεΐ μοναδικόν τόν κ. Α· Ψωμαδάκην έμπορον, 
καί μόλις τώ έ>.ήνυσά; ότι εύρίσκομαι έντός του πλοίου,προ
σέρχεται έν γέλωτι καί αυτός καί ευθυμία.

—Μά τί, τώ λέγω πάραυτα, τοσαύτη ενταύθα έπικρατεΐ 
ζωηρότης . καί ευθυμία ; πάντες μέ χαράς'καί γέλωτας είσθε;

' —"Ά, έδώ, Κύριε Πρίντεζη, μοί άπαντά, είμεθα όλο.ι 
μέ καρδ’ά, δέν έχομεν λύπας, ίσα’ίσα πρός περισσοτέραν ευ
τυχίαν μας άνεκαλύψαμεν καί ενα πλοίον πολεμικόν ρωσ- 
σικόν, έδώ παραπλεύρως τοΰ λιμένος μας, παλαιάς έποχής 
φαίνεται, βυθισμένον μέ- θησαυρούς, νομίσματα, άπειρα και 
διάφορα πολύτιμα σκεύη....

—’Αλήθεια; καί τά διανέμονται οί κάτοικοι ;
—‘’Όχι, αί άρχαί, άλλ’ άδιάφορον, αρκεί ότι ανεκα- 

λύφθησαν είς τον τόπον μας.
—At, καλώς, άφοϋ εισθε εύχαριστημένοι καί άπό όσα 

δεν. εισέρχονται είς τό θυλάκιόν σας, .είσθε εύτυχεϊς.
Χ —Μά πώς έ,ναυάγησεν αυτό τό πλοίον τόσον πλησίον σας 

καί δέν τό είξευρα.ν τόσον καιρόν ; τόν έρωτά ό Τάκης.
Εέρω κ’ εγώ...

— Φαίνεται ομοιάζουν ώς τάς άρχαιότητας τάς ίδικάς 
μας, δπ υ αίφνιδίως ανακαλύπτονται είς τήν Ελλάδα, τφ 
έπεΐπεν ό μικρός.

Τήν, επαύριον κατά ώραιότατον νυκτερινόν πλοΰν αφί- 
χθημεν περί τήν μεσημβρίαν εις Σμύρνην, τοϋ Τάκη μετ 
εύχαριστήσεως θκυμαζοντος. τήν φυσικήν αύτής τοποθεσίαν, 
καλλονήν καί τόν έκτεταμένον προ ταύτης κόλπον μετά τών 
θκυμασίως καταφύτων καί χλοερών προκστείων, περιχώ- 
ρών καί έξοχων, ώς καί τά ώραΐα μικρά άτμηρη σκάφη, 
άτινα διεσταυροϋντο άεννάως τήδε κάκεΐσε μεταφέροντα 
τούς έπιβάτας. {"Επιται συΓ(χ(>α)

ΜΕΤΑ ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ 
(Στό λεεικωμιι τής δεύποινϊδος ΠόπΠζ Φωτιά).

Τά ποωτοβρόχ-ια πέφτουνε; ότή γΛ... ■ ·
Κι’Λ γελαστή πειά Λ πλάση σκυθρωπιάζει.

. "Λχ! πώς άλλάζει ή κάθε μιά στιγμή,
Κι' Λ διαβατάοα μέρα πώς άλλάζει!

«Οί
Τήν γαλαζένια τοϋ ούρανοΰ τήν ώμορφ'ά,
Τήν ξεάτεριά, τόν φεγκούόλο ήλιο,.
Τήν σκέπαΰεν ή μαύρη Ουγνεφιά,
Τήν χλώμιανε τής λύπης τό βασίλειο.

' «Οί

Έγειραν άπ' τά δέντρα τά κλαριά, 
Κιτρίνιασαν τά πρώτα χλωρά φύλλα, 
Κρυφτήκανε δέ Απόκεντρη μεριά . · ■
Τά άθώα τά πουλιά μέ άνατριχίλα

«Οί .

Τραγούδι δέν ώκοϋς μέό’ τό βορειά'
Κι’.ή λύπη μοναχά σέ συνεπαίρνει
"Οταν’γροικμς, το άγέρι άπό μακρυά 
Ούρλιάάματα σκυλίσιο, νά άόΰ φέρνμ.

«Ό» 15

Γιατί είνε οό» ένας νόμος ποϋ κανείς
Ποτέ δέν θά μπορέσμ νά ξεφύγμ :

— Μιά’μέρα όταν χαρούμενος φανμς
Τήν άλλη Λ συφορά Θενά σέ πνίγμ—

cos·'

Γι’αύτό, ώραία μου φίλη, δύο θαρρείς , 
Πώς βρίσκεσαι άτή νειότη καί στά κάλλη, 
Τραγούδαγε καίχαίρου ϋσο μπορείς-, 
Στή χαϊδεμένη τοϋ έρωτος άγκάλη.

«'Μ
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^|^ρκίκσύμπτώσίς,;νά;;δρλοφονηθή ά’-ββάήλεύς-·ύπό του ‘Ραβα-

:άΐ®λιάκ έν τή μόνη ταύτη άμάζη, ήν έκέκτητ:,. ένώ ήδύνατο
· ·· ’ · -.... ■ - ■-

Κατά τήν. εποχήν τής - χωροδέβποτείας ή χρήσις τής 
άμάξης βαίνει χωλαίνουσα, άμεληθείσης τής διατηρήσεως 

. τών οδών κάί ή μεταφορά γίνεσαι όπως-οπως δι ’ ίππων.
Έπί τής βασιλείας Φραγκίσκου τοΰ Α' ύπήρχον έν 

Γαλλία δύο μόνον άμαξας,άνήκουσκιή μέν - μία τή βασι- 
λίσσή, ή δ’έτέρά τή Άρτέμιδι. δέ Π.οατιέ, ήσκν δέ άπλού- 

, στατα άμάξια ούχί κρεμαστά άλλά φερόμενα έπί αξόνων, 
πολυτελέστατα μέν .άλλ' ούχί εύχρηστα θεωρηθέντα άπλώς 
ώς επιδεικτικά αντικείμενά καί ώ'ν τήν; χρήσιν έπί τοϋ Κα
ρόλου έννάτου τό; άοινο-βούλιον παρεκάλεσε τόν βασιλέα νά 

■ άπαγορεύση έν τή πόλει. / . ■
Έπί τινας αίώνας τό κοινοβούλίον καταφέρεται έναν- 

, τίον τής άφιλονεικήτου;ταύτης προόδου, ’ άλλ’ ή ανθρώπινη 
ί, έπιμονή «κυριάρχησε καί θά κυρίαρχη πάντοτε. .

Ερρίκος ό 4ος γράφει ημέραν, τινά είς τόν Σουλύ ότι 
'‘ψ»..^έν δύναται νά μεταβή προς αυτόν όπως τόν ΐδη, διότι ή 

βασίλι,σσα έλαβε τήν άμαξάν· του. ’ Επήλθε ,δέ τότε ή ,μοι-

||;λιάκ έν τή μόνη ταύτη: άμάζη, ήν έκέκτκτ:,. ένφ ήδύνατο 
;®;ψφ,ίππως νά διέλθγ τήν θανάσιμου δι’αυτόν οδόν τοϋ Φα- 
. ·<ρονερύ. Tj ψ ;

’ Επί Λουδοβίκοι·1,3. αρχίζει ή · μετάμόρφωσις τών μέ- 
ων τήςίμεταφοράς. ‘Wjgjpoj ίκτοτε. γενικώς' ζεύγνυταί καί 
■>ανεξαρτήφί.κ,. αύτοΰ κατά^εΐται· έκτοτε δέ βλέπομεν αΰ- 
fefefcpidpta/ivM-έπί 3 α{ώίά%'έν -τφ μέσω ξύλων καί. 
νίων^'ΐ ■ η ; η . ξ

ήρξατο ύπδ τούτου ή μίσθωσις

'ΐ..

άμαξών καί η χρήσ'.ς παντός είδους άμάξης γενικεύετα,ι. 
Τό _πδν δέ μετακινείται διά μέσου τών ίππων. Έκτοτε οί 
ίπποι σύρΟυσιν άπασαν την νεκράν καί ζώσαν ανθρωπότητα!

Έν τή Σινική έσυρον άμάξας καθ ’ ήν Αποχήν. έτι η 
Δύσις έκάλύπτετο όπορ-δασών ή. ίσως οτε δέν κ.ατωκεΐτο,ίτι 
ύπό ανθρώπων. ·

Ή άρχατοτέρα άμαξα, ήν. μέτεχειρίζοντο αί επίσημοι' 
γυναίκες τής ’Αγγλίας,ήτο είδος μικρού διάκομιστηρίού κα
θούμενον Whirlicote, η δέ βασίλισσα "Αννα- παρεκίνει τάς 
Άγγλίδας δτι ήτο εύπρεπέστερον καί καλλίτερον νά άνέο-. 
χωνταιέπί γυναικείων έφιππίων .ή έπί τροχοφόρων κιβω
τίων, άτινα η ’Αγγλική εύγένεια όντωςήρξατο ;ά~ περι- 
φρονή -"Ωστε κατά τόν Μεσαίωνα ύπάρχ$υσιν ολίγα παρα
δείγματα μεταφοράς δι’ οχημάτων. ,

Έπί Λουδοβίκου 1.4ου ό Πασχάλ έφεΰρε τά λεωφορεία 
καί δη τότε αί δημόσιαι οχηματικαι επιχειρήσεις άναφαί- 
νονται έν τή πρωτευούση. ,5

Τά ταχυδρομικά λεωφορεία αναφαίνονται κατά τόν 18ον 
αίώνα, ότι; καί λιθοστρώνουν τάς οδούς πρδς παροχήν .τοίς 

' ϊπποις σταθερού εδάφους. Όπόσα χρήματά όμως δέν έστοί- 
χισεν είς τήν Γαλλίαν ή άφαίρεσις τών' λίθων τούτων τοΰ 
Μεγάλου Βασιλέως !

Βαθμηδόν ή υγιεινή των πόλεων,μίύν τή χρήσει' τής-'ά- 
μάξης έτακτ.ποίησε καί τάς οδούς. Έγένοντο πλατύτερα! 
καί κανόνικώτεραι, ό δέ ίππος εξ^έ'νέαν ζωήν έν αΰταϊς. 

' ' Περίεργος ’είναι ή στατιστική τής! τότε συγκοινωνίας 
ταύτης. ΆπόΏάρισίων είς Στρασβούργον..ή άμαξα διήνυε 

τότε επτά ημέρας μέχρι Βάρ, τήν όγδόην έφθανε■ είς τόκ ■ 
Νανσύ κάί τήν 12ην είς τό Στρασβούργον. Τήν άπόστασιν 
ταύτην ό σιδηρόδρομος διανύει σήμερον, είς τινας ώρας, αι 
δέ σύγχρονοι άμαξαι είς τρεις ημέρας.

Τό ταχυδρομείον τής Λίλλης διήνυε δύο ημέρας καθ 
οδόν, τό δέ τής Ρουένης 30 ώρας διά 136 χιλιόμετρα.

Ή Σάρτρη, αί Ρένναι, ή ’Ορλεάνη, ή Λυών καί ή 
Μασσαλία εξυπηρετούντο κατά τόν αυτόν τρόπον. ‘Γπήρ- 
χονκαθ’ οδόν δωδεκάδες σταθμών, χιλιάδες δέ ίππων έχρη- 
σίμευόν νά σύρωσιν όλα τ’ άπαιτούμενα άμάξια προς τά’ 
σημεία ταϋτα.

Τή Γ Ιανουάριου 1792 κατά πρώτον έλειτούργησεν ή 
δημόσιος ταχυδρομική άμαξα, διότι έως τότε έξυπηρετεϊτο 
ίδιωτικώς.

Ότε ή έπανάστασις έξερράγη Λουδοβίκος ό 16ος πα
χύς καί βκρυκίνητος αναφαίνεται είς τδν λαόν του έφ’ άμά
ξης καί οδηγείται κατά πρώτον σχεδόν διά τής βίας είς 
τό άνάκτορόν του, όπου μετά τήν 5 και 6 ’Οκτωβρίου ο
δηγείται έκ νέου έφ ’ άμάξης μετά τής βασιλίσσης και τών 
τέκνων του. ' ,

Βραδύτερον, προιούσης τής έπαναστάσεως, ^άνάγκάζε- 
ται νά φύγη, άλλά καθ’ οδόν αναγνωρίζεται έν τή άμάξη' 

’ κάί τόν σταμκτώσιν έν Βαρέννη όπόθεν όδηγ’οϋσιν αυτόν έίς 
Παρισίους και τόν φυλακίΐ,ουσι. Τήν- δέ 20 Ίανουαρίου 
1793 δι’ άμάξης κεχρυσωμένης πρασίνως όδηγούσιν αυτόν 
είς τό ικρίωμα. Διά τής αύτής άμάξης ώδηγήθησαν είς τό
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Οΰδεμία άλλη οδός άγει εις 'τήν εύδαιμονίαν'άσφαλέστερον παρά, 
ή 'τής αρετής ’Αν άφίχήταί τι.’ς είς τό ποθητόν τέρμα, ευρίσκει τήν 
ευδαιμονίαν χαθαρωτέραν χαί ήουτέραν διίαύτής’ αν μή τύχη τού-

, ποθουμένου, άυτη ε<νε ή παραμυθούσα αύτόν..
'"Τ '

Ή ορθή έχ παίδων ανατροφή διδάσκει καί τού πλούτου τήν 
δρθήν χρήσιν -καί τής πενιάς τήν έντιμον θεραπείαν χαί τήν -φιλό- 
σόφον ύπομονήν.

'ό συρμός ανοίγει τους οφθαλμοί»; τής -γυνκικός είς τήν πολυ
τέλειαν, ένώ δυστυχώς κλείει αυτούς,, είς τό λαμπρόν- φώς τού λο- · 
γικοΰ. -^- --

“Οστις άσχολεϊιαι νάάναγινώσκη ή να λαλητών σοφών τά πα
ραγγέλματα, τά έντυπόνει επομένως .καί είς τήν ■ ψυχήν του ή του
λάχιστον έντρέπεται να τα πάραβή- '

■/ ', <

' ■ ’Γπάρχουσι πολλά πράγματα μή. προξενούντα εύχαρίστησιν καί 
άποδοχιμαζόμενα παρά .τών πολλών, άτινα όμως φαίνονται ήμϊν 
τά ωραιότερα καί’μάλλον επιτυχή, δίάτι οφεσκόμεθα \ίς αυτά. ,

’•Σ Τ · ■
Μόνη ή προσωπική άξια, ώμολογημένη καί θετική, δύναται 

ν’άναπλήρώση τήν καταγωγήν αγωγή ατελής, άλλ’ έπιτετηδευ- 
μένή, χρησιμεύουσα μόνον πρός έςαπάτησιν, δέν έπαρκεί, καί όταν 
Mt .υπό τού πλούτου βϋνοδ'εύηται-. ; ' - ■

Οί καλοί ή Χαμοί, λόγοι λέγονται καθ ’ υπαγόρ'ευσιν τών όφθαλ- ' 
μών, ένώ αί καλαί ή καχαί πράξεις πράττονται μόνον καθ’ΰπαγό- 
ρευσιν τής καρδίας. . — '

Ουδείς δύναται να προφυλαχθή έκ τής συκοφαντίας κάνετι.εΐνε 
αγγέλου αγνότερος. . - .

•Ή άγαθοποιΐα χαί ή ευεργεσία ,είσιν θεία δωρήματα. Οί αγα- 
. θοποιο) καί ο,ί εόεργέται πέμπον.τάι παρά' τού Θεού. “Οταν ό Θεός 

βέλη να βελτίωση xoiVowiav .'τινά, πέμπει αγαθοποιούς καί εύεργέ- 
. τας ανθρώπους. .

Ή μέν άγαθοποιία, ώς χάί ή ευεργεσία, άποβλέπει'τό καλόν 
είς πολλούς άνθρώπους. .-Η' ελεημοσύνη αποβλέπει είς πρόσωπά 
τινα. Ό έλεήμών λοιπόν δ.έν είτε- κυρίως άγαθρποιός..Ή ελεημοσύνη 

, γίνεται ΰλικώς . είς πρόσωπα, χάί παρέρχεται καί λησμονεϊται διά 
Αοΰ χρόνου- 1 ‘ Η. άγαθοποίία .όμως· διατηρείται αιωνίως, δ’ταν άπο- 
βλέπη είς πλείστους ή εις ολόκληρον. Αόινωνίαν. <■

- : ©ί αρχαίοι δεν έθεώρουν τήν ελεημοσύνην' ώς σημαντικήν άρε-'; 
τήν. Μόνον δ Ιησούς Χριστόϊ'έδίδαξβγε^ύτην ώς θείαν ’εντολήν.

Τσ πνεύμα άποτελούφιν αίΙδέαι' ανται πρέπει νά έγχαράττ<ι<ν- 
ται εχφραζομενα^έπί ^τήςγλλης; όπερ αποτελεί τήν γραφήν’ έν τή 
γραφή διαιωνίζο'ντάΓκάέ'ί&^^ύτης άνακαινοννται έν τώ έγκεφάλαί 
.Ή διαδοχική γραφή άπό γενεές είς-γενεάν φέρει τήν αιωνιότητα 
Τοΰ-πνευμ^τος. έρ '

-.νι > .·. ·
- . Τό πνεύμα διαιω’ϊίξείαι. διά της διαδοχικής γραφής’ ή διαδο

χική γράφη- - γίνεται ότ^ίί.Ιδέαι ένδιαφέρωσι την ευδαιμονίαν τών 
κοινωνιών. '3^,φύδαψ>ονίά κοινωνιών κεΐται eV τώ άγαπατε

εν τ<ρ $;<ιί μισεϊς /•’ί ’'OOKW καί έν τώ ιίρην^
»3ι^. ,?■

» - ν ? ί ·
ι' Ά

Πάντα τά κοινωφελή έργα -προς το,ΰτα βασιζΌντάι. Πάντα -ά. 
παγκόσμια ρητά προς ταύτα οϊδάσχουσι. ' L· >

■ Τ· χ. .:

’Τό ανθρώπινον πνεύμα ίπί- τής ύλης φαίνεται, άνευ Ταύτης τό 
πνεύμα ού καταφανές γίγνετάι. . - ί. ■■ ./J:

-- τ -/Σών

- ΊΙ χαλή-καί αγαθή καρδία επηρεάζει πολύ τήν σωματικήν χά- 
τάστάσιν, παράγει χαλάς διαθέσεις πρός τό ευποιεΐν καί αγαθοπόιειν 
κοινω’φελώς, 'αΰτη δαμάζει τόν φθόνον, περιόριζε·., την κακίαν, χαΐ 
βλ'α’στάνει εόγενή αισθήματα.. ' .

· ■ Λ γ
“Οταν γράφης μή .έμβάπτ.ής τήν γραφίδα έντ<5 χρώματι .τής 

καχής καρδίας. "Οταν πράττης,μήν άχούης τήν φωνήν'τής . κακής 
καρδίας. ’Έμβαφε τήν γραφίδα έν τή :χαλή χαρδια καί πράττε κατά 
τήν φωνήν τον ορθού 'λόγου. - ‘

. άιά ζήν κατασκενήχ των liiivS'a-rffix^r (Drikett%) χρήσιμο- ; 
ποιονσι πάσαν καύσιμον ύλην ' (συνήθως ύπολείμματα άλλων βιομη
χανιών),ήν άναμιγνύουσι μετά πίσσης, ασφάλτου, ζωΐχώνλχαΐφυτικών . 
λιπών, χαλασμένου αλεύρου.μιγνυομένορ μετ’ δλίγήςΑισβέστου.κάι 
ζεομένού μεθ’ ύδατος πρός άποτέλεσιν κολλώδους μάζης; διαλυμά
των σάπωνος, ψαρόκολλας, ασβεστίου γάλακτος, γύψου;? ύδρουάλου, ' 
μαγνησιακον σιμέντου, πίσσης.κάΐ ελαίων λιθανθράκων.·'11χάλ- 
λίστη μέθοδος πρός άπόχ’τσσίν πυκνών χαΐ ευμόρφων’πλίνθων ε’νε 
ή κατεργασία τής καυσίμου ύλης διά υδρατμού χαί καταλλήλων 
πιεστηρίων.

Ktfnc με4άνος πρδςγ paynv. —ΙΙοτάσσα 10 γραμ., θειικόν'δξύ 
μετά βιολανώίνης 10 γραμ., χοπάίον 10’ γρ’., θόρας 10. γρ. Άνα- 
μίξάτε τάς’ ουσίας· ταύτάς καί μέταβάλετε αυτάς. είς χόνιν,' τήν 
όποίανδιαφυλάξατε εις δοχεϊον καλώς πωματιζόμένον. Ή κόνις 
άυτή είνε διαλυτή έν νδατι, παρέχει δέ μελάνην χαλλίστηςποιό- 
τήτος. -'

Συμπαθητικοί μι-ίάυαι —,Διαλύομεν διχλωριοκοθάλτιον εις 
ύδωρ· τό διάλυμα είνε υπέρυθρόν σχεδόν άχρουν. *Αν γράψωμεν 
8γ αυτού οί χαρακτήρες εϊνε αφανείς, εμφανίζονται -δέ'Χυάνοί άμαΖ 
θερμαναμεν. ’Ομοίως χρησιμοποιούνται διαλύματα νιτρικού κοβαλ
τίου καί οξεικοΰ κοβαλτίου μεθ’ άλατος ή διχλωριοχοβαλτίου μετά 
τριχλωριοσίδήρου. Επίσης αλατα Νικελίου- Διά διαλύματος έξει- 

( κοΰ μόλυβδου, ή νιτρικού - βισμουθίου λ.αμξ-άνομεν αφανή, γραφήν 
καθιστάμένήν μελανήν δι’ έχθέσεως έίς ατμούς υδρόθειου. Δι’ 
αραιού θειίχου σιδήρου λαμβάνουεν αφανείς χαρακτήρας, οϊ-.ινές , 
γίνονται μελανοί διά διαλύματος τανίνης χαΐ κυανοί διά σίδήοο- .. 
κύαναχαλίου. Δια θειιχού οξέος ή νιτρικού 'δξέως οπού λεμονιού ή 
αραιότατου διαλύματος νιτρικού αργύρου λαμβάνόμεν γραφήν αφανή ; 
καθιβταμένήν μελανήν καί ,φ^νεράν διά θερμάνσεως.

·>ί.<■
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΎΠΟ

ΖΗXIΜΟΓ Γ. ΤΠΙΑΛΑΟΙ·
'Οδός Έρμου. Άριθ. 105.Ένδον έν τώ κήπω.

Ό μόνος: παρ’ ήμϊν πεφημισμενος καθηγητής τής Άγ- . · 
νλιχης χ. Ζήσι-μος Γ. Τυπάλδος ιδιαιτέρως συνιστχται καί 
ύφ ήμών <ίς τούς έκ τών άζιοτίμων συνδρομητών μας έπι* 
θυμοϋντας την. τελείαν έκαάθησιν τη<ς ’Αγγλικής γλώσσης. .. 
. ■ Δ^ά μεθόδου δλως μοναδικής γίνεται τις κάτοχος καί 

.βαθύς αυτής γνώστης «ν βραχεί διαστήματι.' Προφορά γνη- . 
,σία Αγγλική. Πρόοδος ήγγυημένη; 'Δίδακτρά μέτρια’ '

Ως λαβόντες πείραν ατομικήν τοΰ εξαιρετικού τρόπου’ 
τής πράγματι δ^αχτικωτάτης μέθοδόν ,τοΰ κ. Τυπάλδου 

χβεβάίφόμεν· δτι τά διδόμενα ελάχιστα.’δίδακτρα και' διπλά- 
σΐα αν έδιδοντο, δέν -θά ίσρώάρ,ι^όΫ πρός τό μέγα ϊρίρδος τό 
όποιον άποφέρει ή έπιτυχής διδασκαλία του.
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