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Γό παρόν είνε τό κέντρον τής αίωντότητος- Πάς 
χρόνος ακμάζει έπί τής σήμερον. Έκ τής ρίζης παρ
ελθόντος άνέθωρεν τό Αυτόν τοΰ μέλλοντος, καί 
τοΰτο, έν έπιστροφ^, θέλει παραγάγει τόν καρπόν 
τοΰ μέλλοντος. Ό στενάζων διά τάς προηγονμένας 
ήμέρας, ή όνειρευόμενας τάς μελλούσας, Αμαρτάνει 
κατά τής σήμερον—-μάλιστα, Αμαρτάνει κατά τής 
αίωνιότητος. Τό παρελθόν άπήλθε· τό δέ μέλλον 
πιθανόν νά μή έλθ^ι είς ήμδς έν ταύτγ τμ γηίνμ 
ζωή : ήμεΐς μόνον τό παρόν δυνάμεθα ν * άπαιτήσω- 
μεν, καί όφείλομέν νά ώμεν έτοιμοι,δπως τό μετά-·, 
χειρίσθώμεν, διότι δέν θά χρονοτριβή χάριν ήμών, 
και πρίν ήμεΐς πρόσχωμεν,άριθμεΐται έν τφ παρελ- 
θόντι. Ή σήμερον είναι ή κληρονόμος τής χθές, καί 
ό διαθέτης τής άΰριον·

Έρχονται στιγμαί έν έκάστη ζωή αί'τινες ιίνε ση- 
μαντικώτέραι ή όλόκληροι ήμέραι έν άλλοις χρόνοις. 
Τυχαίως έρχεται μία μόνη στιγμή, ήτις σημάίνεί 
πλεΐον ή πάντα τά προηγούμενα έτη'στιγμή κρίσεως 
δτε Σΰ δέον νά κανόνισες μέγα ζωικόν ζήτημα συγ- 
κινοΰν. όλόκληρόν τήν μέλλουσαν ζωήν σου, ναί, 

, καί τήν αίωνίαν σου τύχην· μία στιγμή καθ’ ήν σΰ 
καλείσαι νά σπείρας τόν σπόρον αμέτρητου θερι
σμού' μία στιγμή καθ ’ ήν τίμπορεϊς νά καθελκύσμς 
τό πλοιάριόν σου έπί νέας θαλάσσης ζωής, στρέφων 
τήν πρώράν του πρός ώραΐον λιμένα έπιτυχίας καί 
εύδαιμονίας. Πραξον κατά τήν στιγμήν καί είναι 
μεγάλη ή άμοιδή σου. Ή στιγμή άς διολισθήσμ 
Ασήμαντος,, παραμέλησον νά ένεργήσμς τήν στιγ- 

·.? μήν έκείνην, καί ή ΰύίστη σου εύκάιρία έν τή ζωή 
παρήλθε διά παντός. Δέν θά έπιστρέι^ αΰρίον. Δέν 
θά έπιστρέψη τό Ακόλουθον έτος. Αί εΰκαιρίαι ού- 
δέποτε λαμοάνουσι διαταγής παρά τοΰ Μεγάλου 
Διοικητοΰ τής Αίωνιότητος,ιάτένισον πέρι$1Όδευ-

■· ■ < -· ' τ. ," 
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σον 1» Ή διαταγή αύτοϋ,Αδιακόπως έπαναλαμβανο- 
μένη, είνε, «έμπρός, βάδισμα I Διπλασία ταχΰτης !· · 

’Αποποιείσαι νά σπείρας τόν σπόρον κατά τήν 
κρίσιμον στιγμήν δτε προσ^έρέται. ή εΰκαιρία, καί 
ό θερισμός ούοέποτε θά είνε σός. ’Αποποιείσαι νά 
καθελκύσεις τό πλοιάριόν σου, δταν ή νέα θάλασσα 
είνεέν παλιρροία, καί τό πλοιάριόν σου έξωκεΐλαν ύ· 
ι^ηλά καί ξηρόν διά τήν αιωνιότητα, δέν δύναται νά 
σέ $έρη είς έπιθυμητόν δρμον τής εύδαιμονίας καί 
χαράς- -,

(Έκ τοΟ ΆγγλικοΟ)
Ζήόιμος Γ. Τνπάλδος

' καθηγητής

Ή μεγάλη αύτής κεφαλή, τό μακρόν ράμφος, τό συν-, 
τετμημένον σώμα, τό παχύ καί. μικρόν, καί αί μικρά) πτέ
ρυγες, θά καθίστων τήν ’Αλκυόνα πτηνόνάχαρι, έάν δέν 
μας ήμπόδιζον νά έίετάσωμεν τό σχήμα αύτής, τά λαμπρά 
καί έςαίσια.χρώματα των πτερών της, είς την ωραιότητα 
τών όποιων,— όμοΙων πρός μωοαϊκόν έκ σαπφείρων καί 
κυκνολίθου — οφείλεται καί ή μεγάλη αύτής· φήμη, Qi ,, 
’Αρχαίοι ’Ελληνες τή άπέδιδογ τήν Ιδιότητα τοϋ κα- 
τευνάζειν τά κύματα τής θαλάσσης. 'Οταν ή Άλκνων 
έπώαζεν, ό Αίολος, χάριν τών νεοσσών αύτής καθεΐργεν 
έντός τών ασκών τούς- ανέμους και αί ήμέραί αύται τής 
νηνεμίας εκαλούντο Άλκυονίτιδες. Πρός τούτους έπι- ~ 
ατεύετο παρ’ αύτών, ότι τό,σώμα του πτηνού είχε τήν. 
ιδιότητα .τού άποκρούειν τόν κεραυνόν, μετέδιδε κάλλος 
καί χάριν είς τούς έχοντας.αύτό, έστερεόυ τήν οικιακήν 
ειρήνην καί έφερεν άφθονον αλιείαν είς όλα τά ύδατα.

Ό Wilson λαλεϊ ποιητικότατα, περιοριίόμενος είς 
τήν απλήν περιγραφήν τής πραγματικότήτρς. «Τέρπε-, ·;
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.. ται> λέγει', και ή Άλκυων συχνάζουσα παρά τάς οχθας 
τών. χείμαρρων, πλησίον τών καταρρεόντων ύδάτων, ,ώς 

•οι έρασταί ίν τή μελαγχολία των, τούτο δέ, όχι μόνον 
διότι ά .άρμονικός εκείνος .ρόχθος καθηδύνεί τ<?ς άκοάς. 

. 1 αυτής, άλλά καί διότι εύρίσκ'έι είς αύτα ύλικώτερόν nu
- Κάθηται. επί κλωνίου τινός έπικρεμοΰς, παρά ;τόν κελα· 

. ρίζοντα κατάφρ'άκτ-ήν^ έξακρντίζουσα πανταχόσε τό όξυ-
■ δεζ,κές βλέμμα - της άπρος άνακάλυψιν τής βοράς,' ής 

ορέγεται· εωϊ ου αίφνης· διά κυκλοτερούς τινος κάταδυ- 
σεωςάνάσπ^τόν.ίχ-θϋνάπότώνγενεθλίωναύτςύστόι- 
χείων καί συγχρόνως τόν καταπίνει. Ή φωνή -της όμοιά- 
ζουσα κατά ■ τι προς τήν άπαισίαν κραυγήν τού νυκτο- 
φύλακος,. .ητίς’,J άντήχέΐ εις. τήν σιγήν, είναι δι'άτορος- 

.σκληρά,· άίφνήδιρς· . μετριάζεται όμως ' ύπό τού ρόχθου 
των ύδάτων» ενθά παραμένει πάντοτε ή Αλκυύν. ’Ακο- ' 
λουθεί τούς, ελιγμούς τοΰ ποταμού ή τού ρύακος» τα·, 
χυπέτις επιψαύει τήν επιφάνειαν τού ύδατος,· "Επειτα 

-διά μιάς. παύει, πέτώσα^ άκίνητεϊ έπί τών παλλουσών
- πτερύγων της,, ένεύδιά ώς ό Ιέραξ, διά νά' έπιπέση ώς, 

βέλος έπι τής βοράς αύτής. ΠαράΛά ύδατα τών νερό·
• μύλων συνήθως συχνάζει ο πτερωτός ούτος αλιεύς, τού 

οποίου ό συριγμός είναι επίσης οικείος είς τά ώτα τού 
«.μυλωθρού,. όσον καί 6 κτύπος· τοϋ μυλικού κροτάλον.» 

Τά τής Αλκυόνος οί αρχαίο ι έζιστόρησίν πάντοτε 
-έπί τό μυθω.δέστέρον,· διότι κάί τά ήθη ώς καί ή κατα
σκευή τής ψωλεάς τού πτηνούτούτου έδωκαν άφορμήν

: tic πολλάς-πλάνας ,Ό μέν Αριστοτέλης περιγράφει 'τήν ■ 
φωλεάν της έχουσαν χρώμα ερυθρόν καί σχήμα περβτοεί-

.' δές: Κάτά·''δ^^όνΤΚί\άον7:?ςΓνάί αφαίρόέιδής< εχόυσα 
τίσοδον έξέγουσ3ν dai στενωτάτην 'καί τόσον σκληρόν,

< -ώστε.δέν τέμνεται ούδέ διατρυπάται διά ξίφους ή πελέ-
> . κεως, άλλά μόνον δι’ άποτόμου κινήσεως καί κτύπημα ος,

θραύεταί δέ είς συντρίμματα ώς τό σηπίον.- Καί ή ΰλή 
δέ έξ ης κατεσκευάζετο ήτο. πρόβλημα παρά τοΤώ αρ-

• Α χαι'οις. -Κατά τόν .Πλούταρχον, ούτινος τήν γνώμην
< παρεδεχθι^ Άλκυόνος

κατασκευάζεται-έκ συμπεπλεγμένων άκανθων ιχθύος, ώστε
‘ τό- όλον συναποτελέΐ σψιγκτόν τι πίλημα.' τΟταν δέ τε- ' 

λειοποιηθή ή φωλέά.αύτη είναι στρογγυλότατη,, καί τότε 
riTi'lv®v τήν μεταφέρει, είς τό παραθαλάσσιόν, όπου, < 

άφαύ τήν βρείωόι τά;<κύ^ατα, πάρατηρεί τινα- μέρη αυ

τής διαπερωντάί καί τόέπισκευάζ'ει·έάν δέ δέν έχη 
ούδέν ■ ελάττωμα, το ύδωρ ούδόλφς τήν διοπερδ. άλλά ' 
τήν καθιστά ουμπαγεοτέραν, καί τοοοΟτον τήν άποοκλη- 
ρύνει,. ωστε’ή μαχαιρά ούδέν δύναται κατ ’ αύτής.Τό δέ 
θαυμαο-ότεραν είναι δτι :ό ενδότερος αύτής μυχός, ού· 

■τως έπΊτηδείως. είναι κάτεακευααμένος, ωοτε μόνος ό 
αυτουργός άρχπέκτων δύναται νά'είσχωρήοη. Είναι πρό
δηλον όμως είς ήμας, ότι αύτη ή ύπό των αρχαίων περι- 
Υραφομένη φυλεά τής Αλκυόνας ούδέν άλλο είναι ή τό 
τιταγϋδές περίβλημα των έχίνων, πολλάκις άπαντώμένων 
έπι των βράχων τής παραλίας, όταν ουμβαίνή. άμπωτις.

' .Τό στρογγυλόν σχήμα τοϋ περ^αλύμματος; τούτου, αί 
I ακανδαη αίτινες είς όλην του τήν επιφάνειαν είσίν ήνωρ- 
| θωμέναι, όταν τό ύφον ύπάρχη είς τήν ζωήν ή νέωστί 
. άφήκεν αύτήν; έίηγόϋαι -ήν γνώμην τοΰ Πλουτάρχου.

Σήμερον δέ-δένν.ύπάρχέι. όύδ ή έλαχίοτ.η-άμψ^ολία . . . 
περί τής καταοκευής^τής· φωλεός.τής Άλκυόνος. Σκά
πτει αυτήν όπου-ή. όχθη των . ποταμών ή.. ρυάκων είναι 
μάλλον άπόκρημνος, πολλάκις ύ.τό θάμνους, μεταξύ τών 
ριζών γηραιός' τίνος ιτέας. Λέγεται δέ ότι' ή. Άλ- . 
κυών δέν είναι' μόνον ύπονομευτής επιτήδειος, άλλα 
κατά τι και κτι'οτης; ότι 'στερεώνει τά πλάγι.α τοΰ'διαύ- 
λου αυτής διά τίηλοϋ απλής γής ή-καί κερσμίίιδος,· και 

. ®ρ. XP.^ac τνχούσης γινώσκει καί πώς νά στένώση τήν 
είσοδον. Ό δίαυλος έχει ^κβς<δύο;μέχρι. τεσσάρων πο- 
δών, κατέυδύνεται δέ έκ τών κάτω πρός;τά άνώ, εί< μέν 
τήνείσοδον στενότατος, τιλατυνόμενος δέπροςίό βάθος. 
Τό έδαφος αύτοΰ είναι έατρωμένον έ£..άκανθόν ιχθύων 
καί-.αλλων λείψανων αύτών·. διεσπαρμένων άτάκτως καί 
ουδόλως χρησιμευόντων είς κατάρτισίν. τής φωλεός. Τά 
ώα, ε£ ή οκτώ τόν' άριθμόν τίκτονται απλώς έπί τοϋ 
χώματος. Ό Moquift Tautou ερευνών<ποτέ ,ψωλεάν 
Αλκυόνος ευρε. είς τό βάθος, εύμεγέθη ρίζαν δένδρου- 

,διερχομένην αύτήν, όπισθεν δέ τής ρίζης μικρόν τινα . 
θάλαμον, όπου ή θήλε.ια κατέψυγεν ότε είδεν ότι έσυ- 
λώντο τά ώά της.

νοονσε— »

χ ΠΕΡΙ ΟΥ Σ U I < ?
Εσχάτως συνίτάχθϊίπίναξ, ένδιαφερουσαν σημασίαν κε-
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κτημένός, άναγράφων τάς κατάλειφθείσας περιουσίας κατά 
τήν λήξαααν δεκαετηρίδα ύπδ 1000 πρωσώπων, άσχολη- 
θίντών εις .10 τών 'έπικερδεστάτων ενασχολήσεων καί 
επαγγελμάτων.

Ή τέχνη χάΐ.ή φιλολογία εξ-δλοκλήρου αποκλείονται 
τοϋ καταλόγου, καί .τά μέν τών πεπαιδευμένων επαγγέλ
ματα, νομική καί ιατρική επιστήμη, ταξινομούνται τελευ
ταία, ή δέ μουσική καί τδ. δράμα: καθίστανται καταφανή 
μόνον λόγφ τής απουσίας των.

Φαίνεται (παρατηρεί συνεργάτης τής Έφημερίδος Daily 
Mail) δτι διαρκούντων τών τελευταίων 10 ίτών, 38 αλ
λοδαποί τρ'απεζΐται καί έμποροι κατέλιπον λίρας στερλ·. 
1.9. 478,085 ή'έκαστος’ τΐ πάρήγορ.ον κατά μέσον δρβν 
ποσον 512.578. Χ

Έκμεταλλευταί ανθρακωρυχείων, σιδηρουργοί καί μη
χανικοί, Γ10 τδν άριθμόν; έθανον κάτοχοι έκαστος τοΰ 
σεβάστσϋ ποσοϋ 240, 487 λ. στ. ,

Οί δανεισταί χρημάτων-συμβαδίζουσι λίαν ίκ τοΰ σύνεγ
γυς προς τούς ένμέταλλευτάς ανθρακωρυχείων, καθόσον 93 
τούτων έθανον κάτοχοι συλλήβδην 19^414.878 λ. στ., 
ένφ οί 163 βιομήχάνοι κατεϊχον έκαστος μόνον λ.209.063·

Ό αριθμός τοΰ εμπορίου ζυθοποιίας συγκριτικώς έστι
■ πενιχρός 119 τοιούτων εμπόρων κατέλιπον' μόνον λίρας . 

19.984.857, άλλ ’ έκ τούτων 7 άτομα ήσαν ιδιοκτήται 
τών θ/jj τοΰ δλικοΰ ποσού.-

Έιοκτήται εφημερίδων, τυπογράφοι, εκοόται καί πράκτο- 
,' ρες ειδήσεων, .άνερχόμενοι είς τδν άριθμον 109, άπέθανον 

κάτοχοι έκαστος 109.625 λ. στερ.
Τά κέρδη τών κολλυβιστών δέν είναι τοσούτω μεγά

λα, - ώς . γενικώς υποτίθεται,, δπωσδήποτε 84 μέλη τής 
'Εταιρίας τών κολλυβιστών κατέλιπον μίσην κινητήν πε- . 
ριουσίαν 8.037.556. λ.

Έμποροι οίνων καί οινοπνευμάτων καί διΰλισταί, συμ- 
- ποσοϋμενοι είς 103 άπέθανον κάτοχοι έκαστος περίπου 
70.000 λ., ένφ 101 δικασταί, δικηγόροι καί δικολάβοι 
συλλήβδην έκτήσαντο λ. 8.573.227. Οί 67 πλούσιοι ία-

; τροί καί χειρουργοί' μόνον κατέλιπον λ. 3.391.157.
«Κάλλίτέχναι, σκηνικοί και άνθρωποι -τών γραμμάτων 

δέν καταλείπουσιν επαρκή, μή εξαιρούμενου κ.αί'τοΰ πλου- - 
σιωτάτου τούτων*, λέγει' ΐ> βυντάκτης τής στατιστικής ;

«φελώς, «όπως ύπάχθώσίν είς τά όρια συλλεκτών μεγάλης 
κινητής περιουσίας».

Ό ηθικές τούτων πάντων λόγος έγκειται είς το ότι, . 
(κείνο, εέςί οπερ άρεσκόμεθ* νά δίδωμεν τδν όρον «νους» 
είναι τδ ίλάχιστα κερδοφόρον πάντων τών τής φύσεως . 

’δώρων, έάν μή δ ιδιοκτήτης τούτου κατέχη επίσης πάν 
ίΐ,τι γνωστόν εστι ύπο τδ δνομα « έμπορική -δεξιότης ». 
Ή δεξιότης -τοϋ κτάσθαι χρήματα, ώς γενικός κανών, 

παράκολουθεΐται ύφ ’ οίασδήποτε έτέρας μορφής φυσικών 
χαρισμάτων. Ό άποθανών κ. W. Η. Smith έκτήσατο 
περιουσίαν 1.700.600 λ. έκ πωλήσεως εφημερίδων, είναι 
δέ ζήτημα εάν ύπάρχη έστω' 4ς καί μόνος έφημεριδογράφος 
έν τφ κόσμφ, κάτοχός περιουσίας λ. 50.000 κτησάμενος 
ταύτην ώς συντάκτης. Έάν δ τοεοΰτος άποκτ^! 1000 λ. 
κατ’ έτος, επιτυγχάνει· έάν κεροίζη 1500 ιδρηται έν τή 
πρώτη βαθμίδι, έάν δέ έχη εισόδημα 2.000' λ.,ταξινομείται 
μεταξύ τών έξ ευτυχών τοΰ επαγγέλματος τούτου.
. Κεφάλαιον 20λ., μετά περισκέψεως διατιθίμενον εις αγοράν - 

; ιχθύων, οσπρίων ή ενδυμάτων,αγοραζόμενων «ίς τιμήν συγκα
ταβατικήν, αρκεί νά,.ή πρός τούτο κατάλληλος ή γειτονία, 
θέλει άποφίρη τφ ιδιοκτήτη τούτου ίτήσεον εισόδημα 250 
λ. μετά τήν πληρωμήν, πασών τών δαπανών, μετά‘τής 
σταθιράς τύχης· άρκεΐ δέ νά μιτέλθη οικονομίαν έπ’ ολίγα 
ετη, καί θά γίνη πρώτης τάξεως παντοπωλείου καί είσόδημα 
πενταπλάσιον. - . .

Αάβετε. ώς ίν παραδείγματι τό Λονδϊνον.. Σπανίως εδφη- 
; ται έν Slome street, Bondstreet, Picadilly, Regent- - 

street ή Oxford-street παντοπώλης άπολαμβάνων έλαττον 
τών 25θ0λ έτησίως, ένφ ύπάρχουσι'πλείονες ΐν τοΐς ύδοϊς 
ταύταις, είσπράττοντες 20-000 λ. καί πλεόν ίσοι ύπά- 
ρχουσιν έφημεριδογράφοι καί καλλιτεχναι, κερδίζοντες 1000 

Χατ’ έτος. '
■ Μυθιστοριογράφοι καί καλλιτεχναι, - έν τφ κατακορύφφ 
τοϋ {αυτών επαγγέλματος, βεβαίως-άποκτώσι χρήματα, άλλ’ 
ή άμοιβή των, καταλιμπανόντφν κληροδότημα ώραιότητος, ' 
βπως διηνεκώς άπολαμβάνη τούτων το άνθρώπ'ινον γένος, δέν 
μετρεΐται4ν σχετική αναλογία προς τήν τών παντοπωλών.

Ό ιππότης Itdin Millais, ο τά μάλιστα-επιτυχών καλ
λιτέχνης τής ήμέρας, ήτο πλούσιος,· έν τούτοις ή δλική του 
περιουσία άνήρχετο είς λ. 100-000, έναντι μέσου όρου 211
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ;

: i «Λ «ροηγοομένον φύλλου)

' Κατά, τήν εποχήν ταύτην ή- δν- άμαξών διαφορά' άφίκετο 
:είς·*(ί-κόλό^^'φης,:τόσον.έν Γαλλία'δσον. καί ένΤερμανίφί 

Ύπδ τδν Φίλύίπϊ^^ύόρδοζϊ'ίον. τά οστά τοΰ Ναπολέοντός 
άπεδόθησάντήΤαλλίφ’κάΙ^Λά^τέθησάν εις- τδ Μέγαρον τών 
^πόρίάχωίΓ^φίϋ' τδ σώμα; τοΰ-.ήρωος οιήλθε ' - <

ίππων inti -είιν dp»ay6euT»Kiiv - 
... - AifiSSSnai fcvr ddeoKiiaeeptK^ Aiy^tidei. .:
-. “Εκτοτέ ■ παρ ’ ^^αστ.-τλΐς λάοις-;τοΰ κόσμου· τδ'· σύστημα

’ ν—πων μεταφϋρ^'μετ.εδόθή^πανταχούπλήν εσχάτως 
ϊδ^γή’όά'πάντ^άνχτρέψεν.:-Μόλις -ό-ίππος κάφέκτησΐ. 
λειςί^^.^ί<έρίχω^; ίί 'σίδηροδρόμικοί σταθμοί ,-.κάί 

■^'^τήάίήσάν σχεδόν «πάσαν: τήν' η.ίνησιν

’Απδ »^^Έάς -^^κρατρρία<; ή - χρήσις τοΰ
'^^>.·ήρξα^ο^^@ύη..·ΙΓ«^^φ?ς·-χ.ωρ0ίοίζ· κώ-τ^ς/αγροΐαίς' 

ίάιμτίχάί^^^έδδν ■ •^'^^τέστήσάν τ.δνίπ^κ, - μχτά

■ ή 
τάς π< 
Οΐ^ρίδηρόδρομόι 
αύτών;· i;_. 

Άπδ'<

τους στίχους.,

20 δε καί 30 ?τή φαντασθώμεν δπόσον είς τήν κοινωνίαν 
θά μεταβληθώσινκαι ποσδς άρ·θρ.ός άμαξών. καί ίππων θά 
έκλειψη..

Ποίηταί καί ζωγράφοι απεικόνισαν τήν τής έποχής ταύ
της άποθέωάιν,-ό δέ Boualy, ό διάσημος ζωγράφος κατά τάς 
αρχάς τοΰ 49 ου αίώνος έχάραξέν θαυμασίας εικόνας.

Έν τφ πονήματί του tol Haplacoi τή? !ttyi.xtyr Zsgar 
ϊ^ς'πρωίας,.» ο Dessaugiers έγραψε τους θαυμάσιους τού-

La; diligence 
part pour Mayence 

. . .. Bordeaux, Florence ■
el pays—Bas, -

Adieu done, mon ρέίβ ?
Adieu done ma mire 

. Adieu done mon fr^re 
. . Adieu mes petits

. Les fouets retentissent 
Les chevaux heiUnssent 

ό;Λ?'·: Les vitres freurisserit .
Lesvoftipartis.

.. -Πδο; δέ ποιητής θα γράψη ηδη τ.-ήν: άπβθέωσιν τοΰ αυτό- ' 
κιν4?ου όχήματος_.>ώ4.λλ ’ όποια θέλγητρα έν«χει.- ή λεωφο- 
ρική συγκοινωϊία. Είς τούς ^σταθμούς μόλις / έηχάιήσει· τό 

t

λεωφορεΐον μετά πόσης χαράς ήνίοχος καί έπιόάται έκκι- 
νοΰσι διά τήν έξ'οχήν. Τδ αΰτοκίνητον Θά άντικαταστήση 
πάντα ταϋτα. -

Ώραίαί» σκηνογραφίαν Θά ειχομ.εν νά μεταδώσωμεν τοίς 
ήμετέροις άναγνώσταις έάν έχωμεν εις χείρας άπάσας τάς 
φάσεις αύτών καί. τά σχήματα άπδ της πρώτης εποχής τής 
έφευρέσεώς των μέχρι σήμερον. . .

ί

Άπδ τοΰ 1819 —1830 ύπήρξεν Ιπόχή έκτακτος δι’ άμά~ 
ξών συγκοινωνίας. Κατήντησέν ώστε έν ’ίτ^ίσαις ταΐς πόλεσι 
καί τοίς χωρίοις' έκαστος- νά έχη τδ άμάξιόν του. Πλού
σιοι, έπαυλεοϋχόι," .Ιατροί, άγρόται, εφημέριοι, Συμβολαιο
γράφοι, μεγαλέμποροι καί βιομήχάνοι,. άπαντές^εΐχον τδ ; 
άμάξιόν των, μετά τούτους, δέ άνεφάνησαν καΙ·οί 'τήξ-'πολι- 

,<λ ' -

Ι
τελείας άμαξοοηγοε. Αί αμαξαι έγένοντο αφορμή τής κατα
σκευής . καλητέρων καί εύπρεπεστέρων όδών. Έν Γαλλίφ - 
δσον καί-'είς. τά άλλα κράτη βραδύτερον έφιλοτιμήθήσαν 
τίς πρώτον να κατασκευάση ?τάς τελειοτέρας όδούς. ..Παρά 
τάς ε#π«άχ; τών πόλεων οδούς ·προσετέθησάν αι βπαρχ;ιαπίΐί 
ειτα δέ συνετελέσθη τό διεθνές δίκαιον. Πρδ είκοσι ίτών ή 
Γαλλ.ία διεκδι^εΐ τόν Α0* τίτλον τής κατοχής τών ωραιότε
ρων όδών τοϋ κόσμου. .Κατέχει ,τεχνικώς 'τδ θαυμασιώτερον 

όντως δίκτυον καί φυσικώς-τό.ώραιότερον έδαφος
- τως έπιτυχέστέραν Οργανωμένων συγκοινωνίαν., Ίθίω
'·βαι-. αί;μεγάλαι πόλεις τής . Ευρώπης κατέστησαν, ά? 

τούς πεζούς ■ ένεκα τής- πληθώρας .τών. .ζμ^οφορουσών

’ο» jk. < ■"
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450, άς έκτήσαντο οί μαθηται -τοϋ επαγγέλματος, οίτινος δ 
Iohn Kirkwood ητο.τοσούτφ διακρινόμενον· κόσμημα..

Πολλά ακούει τις περί τών μεγάλωνμισθοδοσιών τδν. 
μελών τοΰ δραματικόν επαγγέλματος, έν τούτοις, τό λήξαν- 
έτος έκ10..000 σοβαρών καί καλής πίστεως σκηνικών έκατέ- 
ρου τδν φύλων έν Μεγάλη Βριτανίφ 1079 έτύχον περιθάλψιως 
έκ τοΰ ύπερ τών σκηνικών Ταμείου συνδρομών, έλαττον δέ 
τών 100 ίκίρδιζον σταθερώς 1000 λ. κατ’ έτος.καί πλέον, ' 
είς τρόπον ώστε κατά πάσαν πιθανότητα δύναταί τις είπεϊν 
δτι είς σκηνικός έφ ’ έκάστης δεκάδος τοεούτων πεπρωται νά 
ίπαιτη.

ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΟΦΥ ΐ ΑΣ

. ζ
Τά φύσει εάτ,ροφα ζών παιόίων αναΑογως τής σα^χώσεως 

θηΛάζονσι το γά2α.
Τά πο2ύ Λαίμαργα- xal πο-lv τρώγοντα γά,Λα ονάόΛως 

άνα,Ιόγως σαρχοννζαι.
Όσα ΟηΛάζονσι ποΛύ, Ασυροϋσι ποΛ, οΛϊγα de σνχή- 

0ως ίπιξωσιν έπί !τος: -
Όσα είναι tvxoLlta xal ύφίστανται ενπεψΐαν εΜν 

ύγιιστίρα.
Όσα οΛΙγον ενχοΙΛια 'είσινf τρώγονσι di ποΛύ γά'Λα χαί 

οΰάόΛως άταΛόγως τρέφονται, ταΰτα eMr- βπίνοσα ή 
σηρά.

καί. 
ra-

Όσα εν οδοντοφυίφ eMr ευκοίλια, ταΰτα ολίγον νπο- ' 
κεινζαι είς σπασμούς.

Όσα νφίστανται er οδοντοφυΐα οζύν πυρετόν, όλίγάκις 
ύφΐστανται σπασμούς. ,

Όταν έν οδοντοφυΐα μένουσιν εδζροφα, είσίν υπναλέα' 
xal ενδέχεται νά καταληφθώσιν ex σπασμών.

Όσα οδοντοφυονσιν er χειμώΛ απαλλάσσονται βέλ- 
τιον. ;

Ον πάντα τά παιδία τά ύποστάντα σπασμούς έν τή 
οδοντοφυΐα άποθνήσκουσιν.

.· Τά όδονζοφυοΰντα μετά 'βηχός χρονιζουσιν xal er τή 
βλαατήσει τών ΰδόντων ίσχναίνονζαι περισσότερον. ■ 

. Όσα οδοντοφυονσιν έν καιρφ χειμώνος xalκαλώς περι
ποιούνται οδοντοφυονσιν ευκόλως.

διά τοιαύτην

άμαξών. ί ’Τπελογΐσθη δτι δύο καί ήμισυ εκατομμύρια κυ- 
κλοφοροΰσιν άκαταπαύστως καί καθ’ δλας τάς διευθύνσεις 
έν.Παρισίοις διά διαφόρους εργασίας. Φαντασθώμεν δέ όποΐαι 
καί πόσαι φυλαί ίππων ■ έχρησιμοποιήθησαν 
κίνησιν. ...

Άπδ τοϋ 1820 ό
ιδίως είς. την Γαλλίαν

e

άναστάτωσιν 
έποχήν ταύ-

την ήρίθμει 8 ίπϊίοης. κατά 100 κατοίκους. Ή . Δανιμαρκία '· 
45 τοίς εκατόν, rf Ισπανία ένα κατά εκατόν. Έάν ή 
κοιτίς τοϋ ύππευσίμου είναι ή Ανατολή,ή τοΰ έξευγμέ-Γ 
νάύ αντΛέτως. εύρίσκεταο ·είς Ευρώπην ήτοι είς Γαλλίίν^-· 
Άγ^^^ Δα^^^^αν και Νορμανδίαν. Τό Βέλγιον^Γετ*

>.'7 '

Όσα άιονρονσι μαΛΛον χαι ο.Ιιγώζερον ίχχοπρίζονται 
άναΛόγως τρέφονται περιασόζερον.

Όσα άιονρονσι πΜον τοϋ άέοντος, ίχχενώσεις de σννι- 
χώς ίχονσι άχωνεύτους, eMr επΐνοσα.

"Οσα πάρεσβιονσι er έφθηΛάζειν, ινχοΛώζερον.απογα
λακτίζονται. '

Όσα εχονσιν έχχίνώσεις πολ.ίάχις αιματώδεις -χαι άπε
πτους’ χατέχονζαι τά. πλεΐστα er πνρεζω ύπό ύπνωδίας.

Όσα er ζω θηλάζιιν ύφίσζανταί βήχα, συνήθως μιίζονα 
τήνσταφν.ίήν ίχουσιν. Ταΰτα θεραπεύονται έάν το άχρον ■' 
τής σταφυλής εφάπτήτΆι χόνεως στυπζηρίας ,χεχανμένης.

Όσα θηλάζοντα τρώγονσι πολύ γάλα, ώς έπί το πολύ 
eMr ύπνώδη. - ■

Όσα θηλάζοντα eMr εδτροφα καθίστανται δτροφα και 
δυνασάληπτα.

(Έκτωττοΰ Ίπποχράτους)
ΦοίβοςΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑ ΞΕΙΔΙΟΥ

Τήν Σμύρνην καλώς γνωρίζομεν έκ προηγουμένων ταξει- 
δίων μας καί περιεγράψαμέν ήδη ταύτην έκ τών ενόντων καί 
σχετικώς. .Ήδη θ’ άναφέρωμεν έτι ολίγα.

Ή Σμύρνη είναι πόλις παλαιά καί Ανατολική, έμπο- 
ρική, παγκόσμιος, άρχαίζουσα, έλληνοφρονοΰσα, εύλίμενος, 
μέ 20,000 κατοίκους καί λαμπράν έκ 4 χιλ. μήκους λιθί- 
νην προκυμαίαν, δπου είρηνται άί ώραιότεραι όίκοδομαί και 
τά' μεγαλείτερα καφεία, ξενοδοχεία' καί καταστήματα τής 
πόλεως καί μέ.αποψιν εντελώς Ευρωπαϊκήν. Κέκτηται δέ . 
λαμπρούς ναούς, νοσοκομεία, λέσχας, σωματεία κτλ. Ή 
παλαιά πόλις έντελώς άνατολίκο.ΰ £υθμοΰ. κάί άποψεως,άνό- 
μαλος καί ^υπαρά, κείτάι'δπισθεν. καί πρός τό βάθος τής 
^ηθείσής προκυμαίας. Ένταΰθα καθ’,έκάστην εσπέραν πρός _ ■· 
τήν δύσίν. τοΰ ήλίου συναθροίζεται ή καλειτέρα τάξις^?ής 
Σμύρνης, διασκεδάζουσα,άναπαυομένη,βαδίζουσα κατά μήκος . 
αυτής καί ^εμβάζουσα, Τό θέαμα είναι όντως εξαίσιου καί 
ευχαριστεί πάντα ξένον θεατήν. · .

- Παρεμείναμεν ένταΰθα τρεις ημέρας κ<?ί έπεσκέφθημεν 
διαφόρους φίλους καί συνδρομητάς. μας. Τρν Σεβάσμιώτατον 

ολίγον παράγει, του Φλανδρινόυς ίππους, ή Νάβαρρα τους 
Ναβαρρινούς, τό - Άνοβερον καί τό Μεκλεμβοϋργον του: 
Μεκλεμβουργίους, ό Σουηδικός ίππος είναι μικρός, ψυχρός και 

-κακός,· ό. δέ Νορβηγιακός παραδόξως .είναι εξαίρετος όποταν 
ανήκει είς τό λεγόμενον είδος Trauvdre.
- Πρέπει νά έχηταξειοεύσει τις εΐε Ρωσσίαν έν ώρα χειμώ- 
νοςδιά νά όννοήση καλώς τάς εκδουλεύσεις, άς όίππος παρέ
χει εκεί. Δέν άρκοΰσι δε αί αφηγήσεις καί αί'-εικόνες τών 
ταξειδιωτών περί τών περιφήμων αυτών άμαξών καί Ηνιό
χων troika ή ivoschmk λεγομένων, άν.δέν ιδη τις αύτους 
δφθαλμοφανώς·;'Εν Ρωσσίφ φαίνεται δτι το τέλος τοϋ ίππου 
θά διαρκέσει έπί πολλά έτη. >'

Ό ίππος βαθμηδόν άποσυρθείς. έκ τών επαρχιακών συγκοι
νωνιών ένεκα τής έξαπλώσεως τών σιδηροδρομικών γραμμών 
άπανταχοΰ - τής γής έχρησιμοπδιήθη είς γεωργικάς εργασία:, 
καί ένομίσθη δτι ένταΰθα θά .ε^ρισκε τήν ησυχίαν του, πλήν 
ούχοΰτω^εδοξε τή προόδφ καί ήδη παραδόξως βλέπομεν 
;κάί. ψνταΰθα τόν ίππον άντικαθιστώμενον ύπό τής μηχανής. 
'Οΐίόταν δέ καί ή.ήλίκτρική δύναμις θελει διανεμηθή από 

.χωρίου είς χωρίου ίσως καί αυτοί ον γδωργοί μεταβώσι πρός 
συνάντησιν τών^απομάχων αυτών ’ίππων, ήμιόνων καί ηνιό
χων. Δέν . θά «αρέλθωσι δέ· σίολλά ότη βεβαίως καί ό αί- 
γύπτιος θά-έξακολουθήση.. ϊβως καί έν τή εποχή τοΰ- Σεσω- 
στριος;·νά «αλιεργή τόν άγρόν του τή βοηθείιχί ντής Αιωνίου

TO

αρχιεπίσκοπον Σμύρνης Βασίλειον, λειτουργόν τοΰ Ύψίστου 
άζιύλογον, αφιερωμένου είς τό ποίμνιόν .του καί μετά θρη
σκευτικής εύλαβείας καταγινόμενον είς τά πολυάσχολα καί 
σοβαρά ’καθήκοντά του. Ουδέποτε θά' τόν εύρήτε μόνον, 
πάντοτε δέ-άκαμάτως καί μετά ζήλου ίργαζόμενον.

— Πολλάς ασχολίας έχετε, σεβασμιώτατε τφ ε’πομεν καί 
μετά μικρας άνάκουφίσεως στρεψας τόν νοΰν.

■ · — Ή έπισκοπή μας είναι πολύ βεβαρημένη, μας απήν- 
τησε· *Εχομε,ν πλήθος πολύ.

Ό κ. Α. Ψυχόπουλος, ό παλαιός φίλος καί’συνδρομητής 
μας είναι από τής αυγής πάντοτε είς τά γραφεία του καί 
μας υποδέχεται κατά τό σύνηθες μέ τδ έλαφρόν καί αδολον 
μειδίαμά του καί με τό κομβολόγιον του είς χεϊρας του.

— Καλώς ώρίσατε, καθήσατε, είναι υιός σας ό μικρός; μοί 
λέγει.

— Ναί, τόν έλαβον μαζύ μου εφέτος, τφ άπήντησα, νά 
γνωρίση τόν ε'ξω κόσμον καί'πήν εξω θάλασσαν καί ξηράν, 
θέλει νά γίνγι ναυτικός. '

— "Α, δέν είναι άσχημ.α μ.οί λέγει, ημείς κάμνομεν τούς 
υιούς μας έμπορους, σείς βεβαίως πρέπει νά τούς κάμετε 
στρατιώτας, ναύτας, λογίους καί πολυτικούς, άλλά μικρέ 
μου, κύτταξε νά γίνης καλός, καλός καί άξιος ναυτικός.

-Ό Τάκης μειδιςί υπερηφανευόμενος, ό δέ κ. ψυχόπουλος 
διατάσσει κατά τό σύνηθες νά μας φέρουν λεμονάδαν δροσε
ρόν, ήν πίνομεν είς τήν υγείαν του.

— Καί πώς πηγαίνουν αί εργασία’, σας εφέτος, κ. Ψυχό- 
πουλε.

—- Όπως κατά τό σύνηθες,. τό έμπόριον έοώ μέ μικρόν 
παραλλαγήν είναι τό αυτό κατ’ έτος. Τδ εσωτερικόν παρά
γει πάντοτε σταφίδα, σΰκα,, έλαια, βαλανίδι, σισάμι κτλ·. ή 
Σμύρνη είναι πάντοτε ή σκάλα τής εξαγωγής

Τδν κ. X. Χαλκιόπουλον εΰρομεν επίσης είς τδ γραφεΐον 
του, κατόπιν εγγράφου άμφωτέροθεν έπιθυμίας νά γνωρι- 
σθώμεν ε.ίς πρώτον ταξείδιόν μου. Είναι νέος συνδρομητής

:·?■

noria παλαιού ύδραυλικοΰ μηχανή- 
ματόςτου. Έν Ευρώπη δμως δπου 
ή βιομηχανική πρόοδος ακολουθείται 
βήμα’πρός. βήμα ή άντίκατάστασις·, - 
τής. αγροτικής εργασίας οιά τής 
ήλεκτρικής ένεργείας άντικαθιστώ- 
σης τήν δύναμιν τοΰ δδατος καί τοΰ ■ 
φωτός δέν είναι ζήτημα ή δλίγων 

, πλέον.-ετών. Ό ίππος εν .τή νέα 
αύτοϋ ενσαρκώσει παραδόξως διαμά»· 

' νει πάντοτε πιστός βοηθός τοΰ αν
θρώπου.' "Εσυρε τό' άρμα τών τυ
ράννων καί τήν νέκροφόρον τοϋ πτω
χού· μετά τής αυτής πάντοτε καί 
ίσης αδιαφορίας καί δτε μέν λαμπρός // 
καί υπερήφανος;■ παχύς καί ζωηρός, 
ότέ δέ ισχνός καί αδύνατος, με
λαγχολικός καί εύπειθής ακολουθεί 

.πάντοτε τάς θελήσεις. του κυρίου 
του,1 οιαβαίνων συχνότερου μέν τάς 
οδούς τής πόλ.εως σπανιώτερον δε τάς 
έπαρχιακάς. Ούδείς ίσως δίδει προ
σοχήν είς τό μέλλον του μολονοτι 
από τοσούτων αιώνων αποτελεί μέ
ρος τοΰ προγράμματος τής ανθρώ
πινης ζωής. Άλλ ’ ηδη τό ποογραιαια 
αύτοϋ θ’ άλλαξν; καί η οηυ.οσιος 
ύγειινή ώς καί ή οικιακή οικονομία 
πολύ θά κερδίσωσιν εκ τούτου, θά 
παραπονεθώσι.. πολλοί, ίσως -δέ και 
αύτοκτονήσωσι ίπποι τε καί άνθρω
ποι,άλλά θά άκολουθήσωσιν τόνάν.α- 

όδετοι δέν γίνονται άπλοι.

μας,, θιασώτης τής αΦύσεως» καί έπιθυμει νά άποκτήση δλην 
τήν σειράν τών προηγουμένων τόμων αύτής. ,Μεσήλιξ, -υψη
λού άναστήματος,ζωηρδς καί εύκίνητος, μέ οφθαλμούς πλή
ρης έκφράσεως καί έπιμονής καί θελήσεως, άμα τή γνωριμία 
μας συνάπτομεν εμπορικήν διαπραγματεύσεως συζήτητιν περί 
τήί τιμής τής «Φύσεωςκ, ήν. πας τις δστις θά μάς ήκουε-θά 
έξεπλήττετο κατ ’ άρχάς δια τήν σοβαρότητα τής συζητήσεως 
καί θά έγβλα από καρδίας κατόπιν.

— Όγδοήκοντα φράγκα είναι κολά κ. Χαλκιόπουλε.
— Όχι, θά σας δώσω 50.
— Τί λέγετε, διά πέντε τόμους ;
— "Αν θέλετε, δέν δίδω-περισσότερά.
—■ Μά είναι χρύσάδετοι.·.

"Ας είναι καί άπλοί, δέν μέ μέλλει.
— Μά τώρα πλέον οί
— Δέν δίδω περισσότερα. - .
— Μην επιμένετε, είς τήν επιστολήν σας μοΰ έγράφετε 

'70 φράγκα. Προσθέσατε καί τά έξοδα, γίνονται 80.
— Όχι, έγώ ήννόουν δράχμάς. ,
— Μά έδώ' δέν έχετε δραχμάς. '
— Άδιάφορον, τάς λογοριάζομεν είς φράγκα.

. —- Ώ διάβολε, άρχίσαμεν συζήτησιν ατελείωτου.
— Παραδεχθείτε τά 50 φρ. καί τελειόνομεν.
— ’Αδύνατον. Είς τήν επιστολήν σας δέν έφαίνεσθε τό- 

τον επιμόνου χαρακτήρος άνθρωπος.
— Επιμένω, διότι ποιαύτην συμφωνίαν έκαμον.
— Είς φράγκα. -
— Όχι είς* δραχμάς.
— Καλά, ας κάμωμεν ένα τσιγάρο καί θά εΰρωμεν διέ

ξοδον. ■ -
— Ναί, άς πίωμεν καί άπό^ενα καφέ καί διατάσσει αμέ

σως ούο καφέδες καί ίν λουκούμιον διά τόν μικρόν.
— Λοιπόν,, επαναλαμβάνω 80 φράγκα διά τήν «Φύσιν».
— Όχι 50, μόί λέγει ^οφών μία δόσιν καφέ.

πόφευκτον νόμον τής φύσεως δστις 
κυριαρχεί από τής κτίσεως τοΰ κό
σμου ήτοι. ... «ή ζωή άιά τοΰ θα- 
νάτον». Τί θά είπωσι δέ βραδύτε
ρου οί μηχανικοί καί κατασκευαιταΐ 
τών κινητηρίων δυνάμεων, όπόταν τά 
αερόστατα άντικαταστήσωσι καί τάς 
δυνάμεις αύτών καί δ άνθρωπος δια
σχίζει τούς, αέρας δι ’ αυτών.

Άλλά έφίκετο καί ή εποχή όπου 
ό άνθρωπος ούχί μόνον έβαρύνθη τήν 
χρήσιν τών ίππων, άλλά καί τούς 
κακοποιεί, αί δέ φιλόζωοι εταιρείας 
δέν έξαρκοΰσίν πλέον δπως τους προσ· 
τατεύσωσιν.

Μετά τής άναπτύξεως τοΰ εμπο
ρίου καί τής βιομηχανίας, τής κατα
σκευής και διοργανώσεως τών συγ
κοινωνιών καί τών σιδηροδρόμων αί 
σχέσεις ημών .μετά τοΑ ίππου- έγέ- 
νοντΛ'.ζωηρότεραι ή έν τοΐς ίπποτ·.- 
;»ΐ£ί χρό.οις. Τότε μόνον οί εύγε- 
νιΐς καί - πολεμισταί κατεϊχον ίπ
που:,'· ένφ. σήμερον ή άπόκτησις ί*· 
που. κατέστη κοινοτάτη,ό δε μετριώ-. ..· 
•τερο^’-ε’ργολάβος δέν δύναται νά ζήση 
άνείτίππου. Ώστε έν. καιρφ έρχεται 
>ή·.*ινητήρ·.ος δύναμις ν ’-.Απελευθε- 
_ρώση τόν μάρτυρα τούτον, ό δε δέ
κατος ένατος αιών δί-έπραξε πλειό- 
τερα. διά1 τήν-’^χειραφέτησήν αύτοϋ < 
ή πάντε^^&^^ηγούμενοι αιώνες. Ό
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— Μά κάμφθητι πλέον αδελφέ, ή επίμονή σου είναι άδΐ·-
• καιολύγητος. Τδ ιχρηματοκιδώτιον σηκόνει.

Αια δΟ'-φράγκα·' ■ '.
' — Τέλος οότε 70. ’ . - - ' ’ ■

·, 1—Τότε, χαίρετε, καί εγείρομαι να 'φύγω θυμωμένος. ·
— *Ας είναι,-θα’ δώσω .60· · μοί λέγει καί διευθύνεται

.άπβφασιστικώςπρός, τδ-.χρημα,τοκιβώτιον.
-, Αόξα βοι ό θέδς δπου ,έηάμφθη, επιλέγει δ Τάκης. <

— Τδ θηρί,ον I. επέρανα.· ·.
-Καί ή ύπόΟεσι; ε’ληξ,ευ. \
Μετά τούτο δίεύθύνθήμεν πρός τδν κ.. Άλ.,'Εμμανουήλ 

. οδτινος τδ γραφείον εύρίσκεται ολίγον απωτέρω. Νέος, εύ- 
γενής, προσηνής, λόγιος καί εγγράμματος ,διεδέχθη τδν πατέ
ρα του είς τάς εργασίας πρό-τίνων ετών καί διευθύνει αύτάς 
μετά παραδειγματικής· άκριβεί^ς καί τάξέω'ς. Μάς δδέχθη 
ώς πάντοτε φιλοφρδνώί,.παρέσχε τάς κάλλίστας εκδουλεύσεις 

- είς; τδ ,ίργδ» μας, .συσ-ίήβας αυτό και έίς τούς .φίλους-,του καί 
. άπήλθομεν άπρκομίσαν.τες τάς καλλιτέρας εντυπώσεις,

’. Μεθ’- 5 έπισκεφθέντες.άούς’ άξιολόγους καί λογίους- συν- 
δρο'μη'Γάς μας, τόν ,κ. X. Άρώνην.Διευθυντήν τής εμπορικής

- Σχολής,, τόν -δια-κεκρψ.μένον ιατρόν κ. Χρ. Σπανδύδην, τήν, · 
Κυρίαν Ουρανίαν Δούκά, Διευθύντριαν τού Κεντρικού Παρθε- 

' ναγωγείο.υ,-τόνκ. Γ. Δ,αλδά.κην Διευθυντήν τού Δραγατσείου 
Παρθεναγωγείου,, τδν κ. Στ. Λυμπέρην σταφιδέμπορον, τόν 
κ? Άναστ.', Ζε'ρδδν. Διευθ; Λυκείου,, τούς αδελφούς Γρίσπη,

• καί Πλ' Εενόπούλον. εμπόρους,; τδν αίδίσιμον- Ιερέα και-καά
θηγητήν. κ. Άντ. Σιγάλαν καί άλλους, μεθ’’ ών είπομεν 

•'πολλά καί; διάφορά, άπήλθόμεν τήν-επιούσαν διά τοΰ άτμο- 
πλοίοΰ .τής γαλλ.ικής 'Εταιρίας Μεσαζερί ?ίς Κωνσταντίτ 
νούπολιν. ’ , ·

- . . Τά ατμόπλοια” τής 'Εταιρίας· ταύτης γνωρίζει πας τις t | 
' Εΐσί- μεγάλα κάί.εύρΰχωρα,'ταχύτατα, εκπρεπέστατ.α καί '

'άρεστότατα. Ταξε.ιδεύει δε τις με άνεσιν.. καί τυγχάνει τών 
καλιτέρων πέ^δΐήσεώνί ιΟί Γάλλοι είναι φιλοφρονέστατοι 
άαί.:περιπ'οιήτίάωτάτοί I· ·'Άρκεϊ νά -γνωρίζετε τήν γλώσσαν

. των καί.νά μειδιάτε. ;; ■'
- .' Τήν έπαύριον..πρώίαν. διήλθομεν τά στενά ;τών Δαρδα,νε-- 

’ λιων, έν μέσιρ πλήθύος γηΐνων οχυρωμάτων καί χαινόντων
• τηλεβόλων·, καθ' δλήν.:δε'τήν’-ημέράν έπλέομεν τδν' Έλλή- 

ν . σποντον κάί πρδς τήν-εκτην ώραν τής ίσπ'έρας ταύτης είσερ- ,
” ' ' · ' . . . : ' ' ·'·'·· ·Ζ . ·· . , ..·'...'■. ' ' "··■· - · . . *· Λ 

;!δέ-χειραφέτήβή·■ Γ: > 'Άλλά Ιχομεν καί παραδείγματα αυτοκτονίας ίππων έξ
Ή δουλεία τδν δέν θά διάρκ^ί'^'έπϊ πολΰ.Όπόσονθί " ’ ’ ’ . «· -»>

. ; συμβαθοΰντες πρός τδν. ίμπον ένεκα τής κακής αύτοΰ'χρή-
σεως θά χαρώσι καί θά χα^ρετήσωσι διά χαρωπής κινήσεως...

. τήν έμφΐνεσιν τοΰ ελευθερωτικού μηχανήματος Γ · -
Οί Παρίσιοι καί το. Λοχδάεακ,μεΤ'ά χαράς ήδη ύποδ.έχον- .

. ται πήν- . άφιξίν τών. μηχανικών -έίΐνητήρων, ή δέ πρός~τδν. j
ίππον σκληρότης, τών ανθρώπων άκολούθει την άνάπτυξιν"
αύτών.- Κατά- περάρ^έ^υάικήν συνέπειαν, δσον αδτη πίτ

. ,ξάνει ..κατά τοσοΰτον ■'ή'^γ^πτυξις τών μηχανημάτων προ
; ·.·. οδεύει. ■' Διάϊοΰτο’ τιδδί^^^^άτως τοσαύτας ι'πποριίΛουσ '

,',?ίί^8^ί^^τμ^'Κ'σθείσ'ας · διά- 'τήν λ προστασίαν τών -ζώων
- tούτ<ί^^^^^^^]ς-?καΙ άγριρ^ηή τών ήνιόχίον; ίφΛμάεμ.
. -είς. τό μή ■ παρί^^^^^άνθρωπόΐί-ρ&τοί-'κατέβίήσαν εσχά- 
—τρομερότεροι (^^.,ιπήουέχ^ράι,ί^Οτε μένάκατίβΓλη-'··

''^^^^  ̂αυτόν-^μέ^^ά^^ατύς,' ·δτε· ,'ρέ ■ .κατάρρίπτουσιν _
αύτούςηΒ®Γ'' "άφους ’ί^^./άναισ^τ^ύς.Ποσάκις^είδομεν

■μ.· τήν δυστυχή : ^¥ά€^^^»νόνήύ®ϊ'^ν/.πρα^μί«ω.ή^ίί
:·’ .· ήμιαναίσθητον,' ά' *Μδμτά'§έ. νά ύπά^ύ.αή-, είς τάςπρρστά-' 
^^^ις τρΰ κυρίου,/του^ ^^^κατερχόμενος Ικητής έδρας του,

,'?^κάποτελείών»ι.;δ^ά. τ?δΓ ϊίμ'«.

χόμέθα είς τόν πολυδαίδαλον φυσικόν λιμένα τή<'βαάιλίδος - ■ 
τών πόλεων.

Ή είσοδος ενταύθα είναι μαγική καί αμφιθεατρική: Πολ- 
λαχόθεν. καί γύρωθεν εκτείνονται πόλεις καίσυνοικία!, μί- 

. γαρά καί, οίκοδο[λαί,' κήποι καί ανάκτορα, ναοί καί τζαμία, 
νοσοκομεία καί στρατώνες, πού. καί πού δέ αρχαία κτίρια, ' 
καί παλαιά τείχη ελληνικά καί βυζαντινά,προδίδουσν. τήν 
καταγωγήν τής-μητροπόλεως. · . .

. 'Η Κωνσταντινού'πολ’.ς κυρίως «κότε-λείται ύπό τριών δια· 
: λεκριμμένων· πόλεων κεχωρισμένων αλλήλων υπό τοΰ Βοσπό- 
ί ρου καί ύπό τοΰ Κόλπου τοΰ Χρυσού Κέρατος. Έκαστη δέ 
; τούτων εισδύει δι’ αίχμηράς ξηράς πρός τό'’κέντρον τοΰ 
: λιμένος. αυτής, ώς νά ήθελόν καί μή δυνάμεναι νά ένωθώσιν.

Άπασαιδέ αί πόλεις"αδται άμφιθεατρικώς ύψοϋνται καί χά
νονται δπισ&εν τών λόφων αύτών. Καί ή μέν πρός τήν μικράν 
Ασίαν καλείται Σκούταρί.καί κατοικεϊται ιδίως ύπό. Μου- ,

• σρυλμάνω.ν, ή έτέρα εκτείνεται, προς τήν αριστερόν πλευράν 
. τοΰ Βοσπόρου .καί' καλείται Γαλατά καί Πέρα, κατοικεϊται
μέ ..ύπό τών πρέσβεων,, τραπεζιτών, εμπόρων καί έν γίνει 
εύρωπαίων κάί θεωρείται ώς μάλλον πεπολιτισμίνη·πασών, 
ή οε τρίτη κλίνουσα αριστερόθεν πρός Νότον καί ή μάλλον 
Αρχαία:πασών καλείται St&THlpul, δπου διαμένουσίν αί. 
Όθωμανικαί άρχαί καί τά Υπουργεία καί έκτελεϊται τό 
κατώτερον έμπόριον. Ή θέα πασών , τούτων άπό τού Κέν
τρου τοΰ λιμίνος είναι τι εξαίσιου καί θαυμαστόν. Ή λέξις 
tamloul ή Stamloul λέγεται δτι έκλήθη ουγω ύπό τών 
Τούρκων αντί τών 'Ελληνικών λέξεων εις τήτ tliJxr . 
ήκουον πάρα τών Ελλήνων κατά τήν εποχήν τής.κατακτή- 

; 'σεως. Ή περιγραφή τών ,λεπτομεριών τής Βασιλίοος ταύτης 
τών πόλεων είναι .σχοινοτενής καί γίγραπτα·. έν τόίς σχετικοίς' 
•βιβλίοις, διόπερ παραλείπομεν αύτήν καί .θέλομεν περιβριαθή 
άπλώς .είς τάς ήμετίρας έξωτερικάς εντυπώσεις καί έπι- 

.σκέψεις. ·. : :Λχ<
Έξήλθομεν κατά τδ σύνηθες είς τδ Γαλατά δπου. κατ ’ έθος 

καί κατά τήν επικρατούσαν τάξιν άγήυροβολούσιν άπαντα
• τά εμπορικά · σκάφη 'καί μετά τάς συνήθεις τυπικας τελω- 

νειακάς καί'άστυνομικας διατάξεις μετεβημεν είς έπίσκεψιν, 
καί δπώς άνακουφισήώμεν , ολίγον, πρίν ή. άνέλθωμεν'εις 
Πέρα, τοΰ ήμετέρου φίλου, συνορομητοΰ κα|. άνταποκμ,τοΰ 
κ. Γ. Μουτοπούλρυ, εμπόρου’ καί πρόμήθευτρΰ τών Μονών 
.τοΰ Άγίόυ’βρους καί κατοικούντος παρά τδ Έωσσικόν Mc-

\

‘ λ Αλλά; έχζψιβν *at παραδείγματα:«utoxtow; εππων ·ς 
εκτάκτου άπελπισιάς όρμώμένώνΐ θά άναφέρωμε* περίστα- 

. ew τοιαύτην, άναφερδμ«ην εις τινά Γαλλικήνεφημερίδα τής · 
1ης Απριλίου 1898. ; · .■·"
.^Ίππος τις .ΙεωγορεΙου τής γξκι^ής- Porte-S^int-Mar^

■ ^in^Gtgnelle καταΛειφθεΙς ύπό ’ επι.1ηζ·ΐας χατέπεσενέπι 
τον έίά^οος· ό ·δε ήνίοχος αποζενζας αύτόν. τοΤ περιέφερε 
δια τής χειρός, ότε τό δυστυχέςζωονδι’ αποτοψ,ου χι- 
νήσεώς έκιρεΰγει ταύτης χαι ρίπτεται εις τότ ποτάμιον.
; Ό ίππος οίτος βεβαίως έγνω^ιζε- ΧαΛώς τί έπραττε, δι-

. ότι, εάτ. άπ^ώς να φύγη ήθε.ΐε,-θα ,διέτρεχε τήν Λ'ρό αν- 
τοΰ ύδότ, ένώ τουναντίον διέπραίε διάβημα, ακριβώς δια να .

' άποβάνρ ., ~"Ωστε μήχ&ς τΐι ζώα είναι όΜφώτερον ζ^α άφ’ 
ίτι,τει-χομίζο/ιενi ς :.
.Μήπως ή:ριεΛΛβ>}σα-άντικατάστασ.ις αυτών και τής προό- · 

δου τής μήχα.ηχής θά ά>αγκάση αυτούς βραδύτερόχ ν’

•χ
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ναστήριον τής οδού Μουχμανέ καί δστις .οσάκις μεταβαίνο- 
■ μεν εκεί παρέχει ήμϊν «φθόνους καί δαψιλώς τάς εκδουλεύσεις 

καί.φιλοφρονήσεις του. Κατάγεται έκ Βόλου καί είναι τύπος 
πιστδς τής ωραίας επαρχίας τοΰ Πηλίου. Φιλότιμος, φιλό
ξενος, φίλεργος, φολόκαλος, φιλοδίκαιος, πατριώτης καλός, 
ακάματος καί προσηνέστατος, είσί-·τά χαρακτηριστικά προ
σόντα τού κ. Γ. Μουτοπούλου. ’Αφιλοκερδής δέ πάντοτε 
είς τδ /πακρον ύποχρεοΐ τούς φίλους.του υπερβαλλόντως.

•— Νερό ·, κρύο,· καφέ γλυκόν καί λουκούμια, διέταξεν 
άμέσως νά μάς φέρουν, είναι τά μόνα κατά τό σύνηθες άνα- 
ύυκτικά,τά όποια, μάς προσφέρει, έκάστοτε ό κ. Μ’ούτόπουλος..

Άφ’ ο5' δέ έμείναμεν ενταύθα έπί ήμίσειάν ώραν καί 
.ηύχαρ'.στήθημέν πολύ έκ. τής συναναστροφής αύτοΰ καί τών 
άνεψιώϊ. του, άνήλθομεν είς Πέραν καί μετέβημεν παρά τή 
έξαδίλφη ήμών κ. ’Ρενόυάρδου, ήτίς ώς καί άλλοτε- έγράψα- 
μεν εν πρόγενεστέρφ ταξειδίω έσυνήθησεν ήμάς είς τήν παρα
σκευήν ώραίων καί εκτάκτων έδεσμάτων.

-· . — At, τί ε’χομεν: εξαδέλφη,-μάς έχεις άπόψέ ώραΐα φα
γητά, τή' είπον είσίρχόμενός ευθύμως,. σοί έφερον εφέτος και 
τόν υιόν μου,~'^ς;·--βπερι^ένάτέ : .

—- Βέβαια, πώς,.; καλώς - ώρίσατε, σοΰχω απόψε σούπαν 
ώραίαν καί-δυνατήν, βραστό βιδέλο καί κΟτόπουλον μέ τής 
ντομάτες.' Αί, σ’ αρέσει.
—^• Ώραϊά, περίφημα, είπον, μά χρειάζεται καί ολίγον 
καλό κρασί. ·'' ·

— Έχομε,ν δτι θέλεις καί μπύραν μάλιστα.
— Καί μπύραν επεΐπον, άμ’ ό.έξάδελφος ποΰ είναι ·,'
— Είναι ά'κόμη εί< τό κατάστημα.

. — Αι, πηγάίνόμεν νά τδν πάρωμεν, νά πίωμεν τήν μα
στίχαν καί έρχόμεθα καί τρώγωμεν.

— Μά κάθήσατε ολίγον, εναν-καφέ τουλάχιστον ·,
— Έπίομεν είς τόν Γαλατά, τδν πίνομεν κατόπιν τοΰ 

φαγητού. .-
—· Καλά,-δπως θέλετε.
Καί οδτω μεταβάντες παρά τφ ήμετέρφ έξαδέλφω μετέ-- 

βημεν είς τά καφεια τών Μνηματακίων, δπου συνήθως πρός 
τδ εσπέρας συναθροίζονται δλοι οί έλληνες καί αφού έπίομεν 
μερικάς μαστίχας έπορεύθημεν. είς τδ δειπνον.

ζ’Έπνται συνόχεια)

>

*

Ο ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ .
ι

1 Ήτο έγκαθειργμένοσ £ν τινι τών μεγάλων φυλακών τόΰ 
Παλαμηδίου.

Μόνοσ έν τφ σκοτεινφ καί κάθύγρψ δωματίψ του άπδ ήμέραο 
•είς ήμέραν άνέμενε τόν θάνατον. -

Σιωπηλός, σκυθρωπδσ πρό τοΰ κιγκλιδοφράκτου παραθύρου 
Tfjc φυλακής του κατεδαπάνει τό πλέΤοτον τ?}ς ήμέρας του.

Πρό, αύτοΰ είς άπόστασιν όλίγων μόλις βημάτων ύψηλός
. Ένετικός προμαχών τφ άπέκρυπτε πδααν Θέαν.

Είχε καταδικασθή· είς τήν- έσχάτην.τών ποινών. 
Ναί, έίς θάνατον I.. . . 
Τόσον νέος. . ..·
Τά συμπαθές τοΰ προσώπου τού,οίήδυπαθεΤς μεγάλοι έφθάλ-

. μοίτου,ή νεοκτενισμίνη πάντοτε μελανή κόμη του ώς καί δ έσαεί. 
έστριιψένός μύσταί τού έπρόδιδον τήν εύγενή του καρδίαν, .

’Αλλ’ήτο.κακοΰργος I · · · -
. Καταδικασμένος είς θάνατον I

'Οκτώ δλόκληροι μήνες είχον παρέλθη άπό τής άπαισίας- 
ήμέρας τής καταδίκης του.

■ Καί έκεΤνος ήμέρ<? τή ήμέρφ -έφθινε μαραινόμενος. ' 
Ή,.γλυκεΤα άνάμνησις τής παρελθο.ύσηό εύτυχοδς ζωής του, 

Τφ «ατεΟπάρασσε τήν καρδίαν.. Ή άνάμνησις τών ύψηκορύφων 
όρίών καί σκιερών δασών, είς ά παι&άθέν. Ιζη, τφ κατέτρωγε

X · <
θάνατος άπέινής, άμίλεικτος τόν άνέμενεϊ · . /
—= Κάλλοχο νά. μ’ έκοβαν μιά ώρ’άρχίτερα,. ήκοΰσθη ήμέραν .

τινά λίγων, παρά νά ζώ ’ς αύτόν-τόν Αδη ’δώ-μέσα. 
Πόσον είχε δίκαιον.

’ ’-ν
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’Αλλά. Τις δύναται νά άδικήσή. τό ίσιγοΰν έν τφ κλωόφ του 
πτηνόν ;

Π
Μελαγχολικήν τινά πρωίαν τοΰ Φθινοπώρου, ένφ δ Ήλιος 

είσέτι δέν εΐΥτν άνατείλη, άβυνήθης θόρυβος έκαμε τδν άγρυ- 
,πνοΰντα‘καταδίκου νά πεταχθή ίντρομος τή< κλίνης του καί νά 
σπεύση πρός τό παράθυρού.

Ύψωσε τούς δφθαλμούς του καί διά τών ·κιγκ\ίδων διέκρινε 
μέλαν πτηνόν πτερυγίίον ύπεράνω τού παραθύρου τον είς τήν 
στενήν μεταίύ τής φυλακής καί τοΰ έναντι προμαχώνος φαινο- 
μένην λωρίδα τοΰ Ούρανοΰ. .

— Κρουά, κρουάί ήκούσθη δίς ή πένθιμος φωνή τόυ, ένφ 
περιστρεφόμενου έτιπτέ ν άτάκτως τά πτερά του, πρόσκροϋον δτέ 
μέν έπί τοΟ τοίχου τής φυλακής,δτέ δέ έπί .τοΰ έναντι φρουρίου. - 
<—Κρ&υά, ήκούσθη καί έκ τρίτου ή δχαρις φωνή τόυ- - 

“Εκαμε είσέτι μίαν στροφήν καί- ειτα. καθήααν είς τδ άκρον 
. έπάλξεώς τίνος, παρε,τήρει ανησύχως τδν κατάδικον:

Τό θολόν του,'βλέμμά έπρδδιδε τήν .ταραχήν του.
— Καΰμένο πουλάκι! . ,εΤπεν έκεΤνος, κινών θλιβερώς τήν 

κεφαλήν του, τί [ήρθες έδώ πρωί, πρωί νά μέ 'ίυπνήσης μέ τά 
κακά μαντάτα σου ; > -
- Δέν εΐχε.εΐσέτι τελειώσει καί τδ μέλαν πτηνόν έγένετο ά- · 
φαντόν.

— Ή ώρα τοΰ θανάτου μόυ'πλησιάύει,έψιθύρισε μονολογώ? 
άποσυρθείς τοΰ παραθύρου. Καί άπε/πις έρρίφθη πάλιν-, έπί τής 
ίηράς κλίνης του κρατών τήν κεφαλήν του μέ τάά δύο του χεΤρας. '

Άλλ’αϊφνης ή όύρα τοΰ-δωματίου,του άνοίγετοι κάί δ ίερεύς 
μετά τοΰ. δεσμοφύλβκος καί τινων στρατιωτών είσήλθον έν αύτφ. 

Μόλις τούς είδε :
— ΚαΟμένο πουλάκι ... έ'ψίθύρισε, δέν έρχβσουνα προτί- 

τερα . . . μόν* καρτέραγες τήν τελευταία ώρα ■ . .
λ HI

Όταν δέ έπί τοΰ ικριώματος τδ πλήθος περίεργον άνέμενε 
ν’άκούση τάς τελευταίας αύτού λέξεις :

—τ Καϋμένο πουλάκι . . . οδτος κάί πάλιν έψιθύρισε , καΰ- . 
μένο πουλάκι. ...» .

• Ναύπλιον 27 Αύγουστου 189.9. · - MATZOS ΠαΠΛΕΠΤΡΟΥ '

ηχκονκ ΤΕ>Α.Γομ·ΔΐΑ.
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ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ
ΧΔΗΝ6ΤΟ

• Τη μαύρη νύχτα τά..όνειρά μου 
Γίνονται φειδία

Καί φρενιασμένα τά σωβηκά μου 
Κάνουν'χ«}<ίδια. · '

Κανείς δέν ξέρει <δν «ρωτά μου 
ΚανέΙςθενξέβει'

Τ’ίχ’ ήιψυχή μ°ν.Τ*χ ή καρδιάμόν
• Καί υποφέρει.

Άγρια νύχτα μέ βασανίζει 
Πηχτό σκοτάδι

“Εξω άγέριμ, βόργιας σφυρίζει' ·

'Τί κρύο βράδυ 1 .
Φεύγ’ ή ψυχή μου καί τριγυρίζει 

-. .. Μέσα στον “Αδη.,
Ναύπλων Αύγουστον 27—1899.

,Μΐ^εθός Βαπαάπίφον.

■ ΦΕ'ΤΓΓϊ
’ ΦειΛω^Λρώϊί'ή έλλογη ■ ’

■ ■ ■ ■ .:Να·μ»ίνω δε» μπορώ
' 31άζύ σου πιά σαύτην τή Γή

■ Δεν 6ά ξαναχαρώ.
Πόώς ξέρει αν κάμμιά φορά

■ --Σέ τ^ γςακρυ'ώ 
Άν*ο^ίώ6οϋμε μί χαρά 

*— Ονειρο ύστ«ρ«. —

\

Λ
Φεύγω.Χαί πάω «τήν'ζενειτίά

Καί ξενειτιά <ΐναΐ_δΰ -
Βίξε μου ύστερη ματιά 

Δέν -Οά σέ ξαναειδω.
Φεύγω κι’ άφίνώ σκυθρωπά 

Τα Ιρημα βουνά 
“Αχ 1 ή καρδιά ποΰ άγαπφ 

Ποτέ Τής δέν ξεχίφ.

Φεύγω καί κλαινε τά κλαργιά Φεύγω καί πάω στην ζενείτιά
X Τα ίρημα πουλιά’ , Καί ξενειτίά ε’ναι .δώί ··7 
'Άγάπή' μο'υ .«άφίνω γειά ·οιε-.·-.. λ----- .._-^· ·

ΜέδιΑ'άτίρνάφίλιά.
. Λνρυρώ 36μος 23-44—1896.
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ΧρΑΛή τοβ Ήλαίον είς Μ* ραγοροκΑν.
■ Τδ καλής, πόιότήτος ελαιον προστιθέμενον μετρίώς εν τώ μαγει^ 
οευομένφ χρέατι μαλαχύνε» ' τούτο . χάί καβίάτησιν-ευπεπτώτερον 
Έπ(σης: τά .ίβπρια τή-προσθήχγνολίγου έλαΐρυ βράζουΐιν .ταχύτερο» 
καί μαλακώτερα καθίστανται.. ?Γ.ό οπτόν (ψητόν) κρέας, καθίσταται 
τρυφερόν, έάν πριν ή τεθή πρός ψήοιμον *»α>έιφή-δι ’ολίγου ελαίου 
' Τό ωμόν κρέας, έάν Απαλοιφή' δι’ ύλίγου ελαίου καί μείνη οϋτω · 

. τήν ·έπ»5σ«ίμ καθίσταμαι τρυφιρώτατόν.
Τδ ελάιω) πρέπει νά είναι· καλής πριίτητος καί ,άνευ δυσιρέστου 

οσμής, άλλως. παρέχει όχι ευχάριστο», γεΰσιν. ,
; Τδ πολύ,^λαιον καθίστησι τόφα'γηιόν δύσπεπτο», διότι τό, έλαιο, 

βρασθεν άλλοιοΰται, γίνετφι ερεθιστικόν εις τδ» στόμαχον, δύσπεπτο' 
χαι παράγει δξυ’-ώσεις τοΰ στομάχου.,

'Ενδννάμωίες τής Όμάιίβως.

©έτετε ίσχυράν τήνδρασ’ιν. σας ; Δέν έχετε παρά νά τρώγητε καθ
• .έκάσ'ην, εΐ δυνατόν, μικρόν, τεμάχιο» ήπατός ( συκωτιού ) προβείου,
• ■ ή μάλλον αιγείου καλής ποιότητας όπτδν (ψημένο») τήν πρωίαν η

ένφρί τραπέζης Οδτωδιατηρείται ακμαιότατη xal 'ισχυρότατη ή 
' δρασις κάί έν .προβιβηχυίφ'ήλικίί,??' - -·

*ϊ·γφίιν πρύς'όξάλεΐψεν τών/κηλίδων δεαψάρων. βιδών ' 
Χέ^αζ,ί«1 «Λν <Γψ«βμ&σων.?

Λάβετέ 150 δραμ. δδατος χλιάροΰ, διαλύσατε έν αύτώ 25 δράμια 
' λευκόΰ σάπωνος καί'.15 .ανθρακιχής- σόδας χαί χλιαρού ετι όΛος τοΰ 
ύγοοΰ προσθέσατε 15 -δράμια χολής βοόί, ανακατώσατε καί. αφετβ 
νά κρυώσή, ειτα προσθέσατε 10 στάγματα ελαίου λεβάντας (στοι- 

' χάδός) ανακατώσατε, στραγγίσατε διά λευκόΰ πάνίου καί θέσατέ το.
εν. φιάλη πρδς διατήρήσιν. ·;. ' \· · -

ΧμΑϋες. Βρέξχτε τήν χηλίδα δι’ ολίγου πόσοδ καί αμέσως τρί
ψετε διά. μαλακής βύρσης(βούρτσας)χαι έπειτα πλύνατε διά θερμόϋ 
υδατος καί ή κηλ'ς εξαλείφεται'-άλοσχερώς; Γνωστόν ίστω ότι τό. 
κχθχρή,κδν .τοΰτο υγρόν δέ» πρέπει νά μείνη μόνον έπί πολύ επί τοδ

■ υφάσματος. Άμα τεθή πρέπει' νά πλυθή ταχέως καί αμέσως σφουγ- 
γισθή. ■

1 KatatfikevftχρνάΛςραλάνηφ.
Λάβετε ίσα μέρη «ωδούχου ποτάσσης καί όξικοΰ μολόβδου. θέσατε 

, άμφότερα έπί φίλτρου, ήτοι πορρώδους χάρτου εκτεθειμένου εντός 
χοάνή; (χωνίου) πρόςστράγγισιν και. έπιχύσατε ειχοσαπλά,σ<ον' πο· 
σόν άπεσταλλαγμένου -δδατος θερμού. Οδτω τά στερεά διαλύονται 
καΐ ·ή διάλυσις ρέει εντός τής ύαλίνης φιάλης ύγρδν τδ όποιον άμα 
ψυχρανθή,. σχηματίζει ίωδοΰχον μόλυβδον ύπδ ωραία χρυσά κρύ- 

, σταί .λα, τά οποία έπιμελώς συλλέγετε, πλύνετε ταχέωςδι ’ άπε- . . 
. ■ σταλαγμένου 5δά«ος xat ίπειτα τρίβετε έντός ίγδίου. καί ενώνετε 

μετά πυκνής διαλόσεως. κόμμεοε αραβικού. Πρδς χρήσιν δέον νά 
,■ άναχατεύητε: καλώς όλον το μίγμα. · ' . .

• .'.ν'· ,.·'.·: ,', ·*· '
’ ; λαμβάνετε διά ' αριοτεράβ χε,ρύς βας. ποτή- ' ' 

' ύδαγος,,. δια δέ τής δεξιάς την,:$ά^ν, ’ήν 
άνάοτρέφθτε ωαδέίκνυσινή ήμετέρα Ιίκω^εΐς’τρ&ίτον-ωοτε ' 
τδ μικρλν άχυρον νά εΐρ^ωρή. εις τδ■ ^άθός τδδ Γτοτη·. 
ρΐου. ΧΑφρό,^δ κόψητε δια ψαλΙδος.τδ' -ακροΥ'/Τοϋκεκλει- 
αμέναυ μϊκροϋ άχύρόυ, .τδ ύδωρ θά έκκρεύοή άμέοως διά ■ 
τοϋ μεγάλου άχυρου, ρέχρις ότου τδ πο.τήριρν έντελώς 
κένωσή και χωρκ παντάπαόιν ή φιάλη νά παύση τοϋ νά 
ή πλήρης . -Λ'.;- ή ''

■ 'ί

■ Ή έξήγηοις τόϋ. φαινομένου είναι ή έξής : Τά δύο ά- 
χυρα. άποτελοΰσι τους δύο βραχίονας σίφωνος, οΐτινες 
είσί πεπληρωμένοιύγροϋ καί ,έφ.’ όσον ποώτής- τις ύδα- 
τος εκρέει διά τοΰ μεγάλου άχύρο.υ, σχήματίίεται έν.τή 
φιάλη-κέυόν τι, δπερ άμεσως πληροΰταιοι’ ϊοης ποαοτη-

• foe ΰγροΰ εισερχομένου έν τή φιάλη διά .τοϋ μικροϋ ά
χυρου ίνεκα τής πιέοεως τοϋ άτμ:οφαιρικοϋ άέρος, έξα- 
σκουμένης έ<τι τής έν τώ ποτηρίω επιφάνειας τοϋ υγρού. ,

, · Φ. Π.

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ“ΦΥΣΕΩΣ„
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'Η. έκκίγώϋής ποτηριού δ»4 φιάλης 
θϊβηλήρωμένης.

Πω? εΐνάι δυνατόν να κενύαι^ tic ποτήριον πλήρες 
ύδατος διά φιάλης,-ομοίως πεπληρωμένης ύδατος, χωρίς 

, βεβαίως νά κονώσή πρότερον τήν φιάλην ;
Τδ τφόδλημα ?οϋτο μολονάτι είνε δύσκολον καί έπί· 

, πλοκον εκ πρώτης άπόψεως, έν τούτοις λύεται' εΰκολώ- 
ταϊά .διά τής άκολού^-'εύφυοΰς.ψιέθάδου. - . -

ΛάβέΤ^^ν $έλδν ψιάλή?., όν διατρυπάτε εϊς δύο μέ- 
ρη καί ΐοπο^^ΰτΑ, ερμητικώς- έντδ,ς Τών οπών δύο? κα
λαμιό αχύρου ^ί^^^:χδ μέν έν τοϋ βάθους τοϋ. ποτη
ριού , το δέ ετερδ^^ίλάσίδυ· μεγέθους. Τάτε κλείοατε 
Τήν' δπήν' τρϋ· ·μικρ'ου^ύρου^ είτε δί ’ ισπανικού κηροϋ 
εί^^δία μεμαση^ένου άρτου καί θέσατε τ.δν-φελέν ούτώ 
πωίΊ&βκευασμεν,ρν, έπζοτομίίυ φιάλης, πεπληρωμένης

Χ·ρΠ·Σ. Άλ ςήά ν δ ρ ς ι α ν.,'Ελήφθη σημςιωσις τής’ ίγχνχλίβ- 
σας. Εχςι χαλώς.—Γ· X, Ποταμόν Συστημένη μετά πίριςχόυ 
μόνων «λήφίη. Εΰχαριστοΰμςν·χα< έπιστώσαμςν μερίδα αα<—£. Σ. 
Σου λέ Ν«υπ αχ τ ί ας. Ύμςτέρα συστημένη ΐλήφθη. ■ Ταχυδρο- 
μιχώς λαμβάνςτς απόδιιξιν μ«τ·’ αριθμού λαχςίον καθώς xal ήμίρολό· 

_ γιον. 'Η Κλήρωσή γί.νήσεται τήν Αήν τού |τους.—Δ. Μ. Τ σ«βμ έ. 
Σάςΐκηνιήοαμεν διά μέσου τοδ αύτόθι φίλου κ. Α. ψ. χαι άνα- 
μένομον απάντησίν σας.—Δ; Κ. Κ ά ί'ρ ο ν. Έχιβτολή-σας έλήφθη. 
Ταχυδρομικώς ά-αντώμίν.— Δ. Κ. Σ,,δ ρίό.ν. Επιστολή χα! 
άπδοίιξις έλήιρβησαν. Έχει χαλώ«..-Γράφομς'ν<ύ_(3. V. Rangoon.

. Διλτάριον έλήφθη. Ταχυδρομικώς σας απηντήσαμςν.Χρήματα έλή- 
φθησαν.— I, Π. Ληξ» ύ ριο ν. ’Επιστολή καί χρήματα .ςλήφβησαν 
«ΰχαριστοϋμ«νν—τβ.Ρ. I. Giurgeyo.επιστολή «at χρήματα έλή- 

. φθησαν.· Σάς «ΰχάριστοΰμεν. Ταχυδρομικώς δέ.γράφομίν·. — X. Β. - 
Β. .Π.λ,ο μά'ρ:ιο ν 'Metelin...Δφλτάριόν σας έλήφθη.'-’Εγράψαμεν . 
αυτόθι ανταποκριτή μας 8πως,<δίχίΐή συνδρομήν σας.—Ρ. Ν. Δ. Ρ a- 
r r β Έάκτολή σας έλήφθη, ταχυδρομικώς σας . ·ά«ηντήσαμ*ν -καί 
αναμένομε» συντόμως άήάντησίν σας μετ’ εμβάσματος.
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