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’ Εισερχόμενοι ήδη- »ΐς τδ Βον εξάμηνου τοΰ δέκατου 
ί έτους τής κΦύσεως»' παρακαλοΰνταΐ' όσοι τών ήμετέ- - 

ρων συνδρομητών δεν άπέστειλαν ετι -την συνδρομήν 
-των τοΰ τρέχοντος έτους, όπως ευαρεστούμενοι, σπευ- 

... σωσι νά μάς άποστείλωσι ταύτην διά ταχυδρομικής;' 
έπιταγής ή άλλως,,ΐνα ίτοϊς έφοοιάσωμεν μέ’τάς άπο- · 

•δείξεις καί τοΰ άριθμοΰ τοΰ λαχείου των; ,οιοτι. ώς 
γνωστόν, τήν ,πρώτην προσεχούς Ιανουάριου γενήσε- . 

,. ται.ή έκκύβευσις, κατά τά εΐοθότα, τοΰ λαχείου τής
... «Φύσεως», καθ’ oiSOO αριθμοί θά κεροίσώσι διάφορα- 

χρήσιμα άντικείμενα, , ;·;·...;.'· s · .·..;;-Σ αΣ : , ;

Είναι πεπλανημένή ή επικρατούσα γνώμη, ότι τά ϊ- , 
\ λ-χια τής 'Ελλάδος,: όπως νπαρχσκεύάζοντχι, δύνχνται νά · 

γίνουν χριστά·, έχν ΰποστώσι τήν κατεργασίαν τής διηθήσε- 
ως η τοϋ κάθαρισμ-οϋ. Οί ούτω φρονςύντεςπιστεύουν 'έκ π<- 
ποιθήσεως, ότι. Ίταλο: έμποροι, προμηθευ,όμε·>ο'- ελληνικά έ
λαια, τ’ άποστέλλουσιν ένταϋθα, αφού τά καθαρίσουν, -καί 

- τά πωλοϋν πολύ ακριβά, ώς άρίστης ποιότητος I ’Απορούν 
δέ μάλιστα, διατϊ δέν εύρέθη, έως τώρα Έλλην νά κάμή 
την απλήν καί επικερδή ταύτην έπιχείρησιν, τής μετατροπής 

' -' δήλα δή -τών μέτριας ποιότητος ίλαιων είς άριστην, διά τής 
.. μεθόδου τού καθαρισμού. Ή έπιχείρησις όντως θά ήτο έπι- I 

κέρδής,καθ’δσον ή άξια-τονάοινοΰ έλαίου θά έδιπλασιάζετο. . 
Ή γνώμη αυτή, ώς εϊπομεν άρχόμενοι, είναι πεπλανημένη, 

καθώς θά δειχθή'έκ τών ακολούθων.. Ό διϋλισμόςήκαθα- 
ρι,σμός τοΰ έλαίου είναι μία εργασία, μηχανική σκοπούσα ν’.

. άφαιρε'σγ»τάς· εν αϋτφ αιωρουμένας σ.τερ.εάς ουσίας, αίτινες 
θολώνουν τό. έλαιον. Επομένως, αν έλαιον τι ήτο ταγγόν ή < 
πράσινον πρά τού διϋλισμοϋ, θά ήνε τοιοθτον καί μετά τήν [

I

κατεργασίαν ταύτην, ήτοι κακής ποιότητος. 'Η' παρασκευή 
.εντεύθεν εκλεκτών έλαίων, ώς.εκείνων τής Ιταλίας,τών γνω
στών ύπό τδ όνομα olii CI'Udi, δέν οφείλεται είς τόν καθα
ρισμόν, άλλ'.είς εφαρμογήν μεθόδου, αγνώστου κτυχώς παρ’ 
ήμΐν; καί είς προφυλάξεις, άς πρέπει νά λαμβάνη ύπ’ όψιν 
ο έλαιοκόμος κχτά’τήνπαρασκευήν καυ τήν διατήρησιν τοϋ 

. ελαίου. 'Η καλή ποιότής τοϋ έλαίου δέν έξαρτατα·. μόνο· έκ 
^τού τρόπου .τής εξαγωγής αύτοϋ, άλλά καί έκ τής ποιότη

τος .τοϋ έδάφούς. ένθα'-είνε"πεφρτιυμέναι αί έλαια;,τής ποι- ■ ο 
'.κιλίας τής έλαίας 'καί τής’έποχής τής συλλογής . τοΰ κάρ- ..

πού. . Έάν παρ’ ήμίν είσήγοντο αί. πεφωτισμένα;,, μέθοδοι; '
. τής έλαιουργίας, τά έλαια της Ελλάδος θά.εβελτιοΰντο ση- 

μαντικώς, επαρχία:, ,δέ τινεςθά πάρήγαγο'ν τριαΰτκ έφά- 
■,μιλλα τών πεφημισμένών-τής Ευρώπης, ώς άπεδείχθη διά χ 

τοΰ μεγάλου έλαιουρ.γέίου’ή « Αθήνα». βπερ πα,ρήγαγε πέρυ- 
ήιν, .διά πρώτήνφοράν έν .Έλλάδι,·.ύπό τάς οδηγίας ειδικοί ' 
έ-εστήμονος έλαιουργοϋ, ύπ’ έμοϋ δηλονότι, ποσότητα τινά 
έλαιου. δυναμένου’νά παοαοληθή εντελώς πρός τά καλλιτε- ■ 

. ρα Εύρωπαϊκά. Τό ελαιον τούτο ί παρήχθη έν τή επαρχία - 
■ ’Επίδαυρου Λιμηρκς·/πέραν τής Μονεμβασίας, άαρά . τήν 

άκτήν ψηφία, καϊ ακριβώς’έν -τή θέσει Λιβάδια’ τής περ'ι-
• φερείας Τόπαλτι. ■·: ’ -
■Α Τά γνωστά παρ’ ήμΐν.. άγουρέλαια και το τής Κηφισσί- “ 

'. ας είναι σχετίκώς τά καλλίτερα έλαια, έφ’ όσον δέν πχ;χ·’ ■ 
σκευάζονται έπιστημονικώς τοιαϋτα, άλλ’ ανήκουν καί ταΰ-

• τα είς τήν κλάσιν τών κοινών φαγώσιμων, διότι κέκτηνται 
1 πάντα τά χαρακτηρίζοντά τά ελληνικά έλαια ελαττώματα.

^Έπί. τοΰ προκειμε’νσυ. .■>
ΣΣ'Δι’ όσα ε'ίπομεν ανωτέρω δέν πρέπει νά γομίσή.-;τιξ;ρτι ό ,... 

δώλιάμός είνε περιττή εργασία■:λ . Σ -.Σ' :·’ ■ ;"··- γν'·'
- .'^’Απεναντίας-είν.αΐ -άνάγ^ία-άκί πρέπει νά γίν.ηται δι’ 
όλα τά 'έλαια,- κοινά κάί’! εκλεκτά'. επειδή δι’ αύτής καθί
στανται ταϋτα ρευστότερα καί διαυγέστερα και Επομένως 

.'συντελεί, ώστε τών μέν κοινών νά .μειοΐ τά, ελαττώματα, , . 
τών δέ. έκλεκγών finissiJTli νί“άύξάνή τάς άρετάς. 

_Σ Ό καθηγητής κ. AntghTo Aloi λέγει, δτΐ τό έλαΛν 
. και μετά την άπαχώρησίν του έκ τοΰ φυτικού υγρού,., κοινώς 

'λ.γ,οζοΰμί ή λάντουρο,· περιέχει μεγάλην ποσότητα.διάφορων . 
στερεών -ουσιών)."αίτινες θολώνουν, αυτό . καί .^ίΐδ'ρώσυ επ>- 
βλαβώς επί τού γρώαατος αύτοΰ, ' Οθεν πρεπει ν

... .·.__
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-ρισθή τών ουσιών τούτων, δπως προληφθή πάσα- άλλοίωσις 
του ελαίου καί απόκτησή διαύγειαν, χάριντοΰ έμπορίου καί 
τής καταναλώσεως, Γίνεται· δέ ό καθαρισμός τών φαγώσιμων 
ελαίων διά τής μεταγγίσεως, δτε τό έλαιόν μένει χρόνον τινά' 
εν ήρεμίγ, ή διά διυλιστηρίου ή διά φυτικών οξέων. Έλαι- 
οκόμοί τινές έσφκλμένως τόροτιυ.ο.ΰν νά καθαρίζουν τά εμαι- . 
ά των διά τής μεταγγίσεως και οΰχΐ διά διυλιστηρίου, νο-

■ μίζόντες, δτι τό διυλιστηρίου·καί προ πάντων τοΰ βάμβακος 
εκθέτει τδ ελαίου εζς’ τήν έπίδρασιν τοΰ άέρος. Τό αντίθετον'.

- αληθεύει., Τά διυλιστήρια, έπειδή είναι τό πλείστονκεκλει-
. . σμένα, {μποδίζουν κάπως- τήν μετά του άέρος επαφήν τοΰ 

έλαίου καί εξ άλλου τό καθαρίζουν τελειότερου καί ταχέως,
• ' πρός έμπορικήν ωφέλειαν, τοϋθ .όπερ δέν έπιτυγχάνετκι διά 

τής μεθόδου τής μεταγγίσεως, ήτις απαιτεί χρόνον .μακρόν 
καί έπομένως ακατάλληλοςδιά μεγάλας ποσότητας έλαίου.

:■ Τά διυλιστήρια ποικίλλουν καί κατά τό σχήμα καί κατά.τά 
. συστήματα, .άναλόγως τών κατασκευαστών. Θά περιγρά- 

ψωμεν ένταΰθκ έν διύλιστήριον .διά.μικράς ποσότητας έλαίτ 
ου ή'μάλλον έν διυλιστηρίου δι’ οικογένειας. ; , , :

Τοΰτο συνίσταπαι έκ κυλίνδρου έκ λευκοσιδήρου ή τσίγ
κου διαμέτρου 0,20τ0,30 καί ύψους 0,30-0,50 κατά τήν . 
βάσιν κωνικού. Έσωθεν τοΰ κυλίνδρου, όπου ούτος λήγει;

- τίθεται διάφραγμά τι διάτρυτον έπ.ίσης έκ λευκοσίδηρού, έπί 
' > τού οποίου ρίπτεται .στρώμα πλυμένου καί χονδροτριμμένου 
. ζω'ίκοΰ άνθρακος, πάχους 0,5-0,6. ’Επ’ αύτοΰ προστίθεται 

ποσόν τ·. βάμβακος καθαρΟΰ, δπερ καλύπτει έτερον δεάτρυ-
. τον διάφραγμα. Χύνεται άνωθεν τό πρός καθαρισμόν ελαίου, 

τό όποιον εξέρχεται έκ τοΰ κάτω, μέρους τοΰ διυλιστηρίου, 
δήλα δή ίκ τού άκρου τοΰ κώνου, διαυγές καί έκχρωμάτισ- 
.μένον. Μετά χρ.ήσιν τινά-πρέ^ει νά· πλύνηται διά θερμού, ύ-· 
δατός. ό ζωϊκδς ανθράξ καί ό βάμβαξ, διά νά χρησιμοποιώ

\ ώνται.πάλιν. '■,·/>■'
Αλέξανδρος Ν. Γεωυγακόπουλος.

Καθηγητής τής Ιλιιουργίας ένττ(ζΒιαμ, καί Έμπ. Ακαδημία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΡΗΜΙΤΑΙ ύ ■
■ ί ■ · ·.·.'*■■ - ·.' ·,'■· .:· . '. ■· ' '. ·, '.. " -. ·I · ·. '■ - .'

. - Υπήρξαν πάντοτε .και ύπάρχουσιν άνθρωπο·, μεγάλην 
. · ηδονήν εύρισκοντες- εις.τόν βίον τύν έρήμικόν. Είς τοι-όΰτος,

. δστις ώνομασθη- ο βασιλεύς τοΰ Βράχου, έζησε πολλά έτη 

έπί γυμνού σκοπέλου μεταξύ τής Τερσέης νήσου καί τής 
γαλλικής ακτής, απέναντι καί τών δύο. Έζήσεν ευχαριστη
μένος κάί. ευτυχής καί τάς ώρας του' διεσκέδαζε ,πλέκων κο- 
,φίνια, τό υλικόν τό όποιον τοΰ έρριπτον πλοία δϊερχόμενα. 
επειδή ήτο γνωστός είς τδν έκεϊ ναυτικόν κόσμον. ΤΗτο ύπε- 
ρήφανος καί διά τήν έρημικήν ζωήν.· Ώς δώρου επεμ-ψεν είς 

’τήν βασίλισσαν, βικτωρίαν έν εύ.πλεκτον καλαθιό,ν'του, εκείνη 
, δέ είς άπάντήσιν τόΰ εστειλεν ευχαριστήσεις καί ένα1 χειμε

ρινόν μανδύαν.
' Πρό τινων ετών νέος τις ΐστοιχημάτισεν, δτ·. ,θ'ά ζήση έπί 
έν καί ήμισυ έτος έπί τίνος νήσου καλούμενης' Ίεθοΰς. πλη
σίον του Σάρκ. ' Έλαβε, μαζή του τόν σκύλον του, ζεύγος 
χοίρων καί έν όναριον· καί εύρ'ε τήν ζωήν τόσον έλκυστικήν, 
ώστε παρέτεινε τήν εκεί διαμονήν του έπί εξ μήνας μετά τήν. 
λήξιντοΰ στοιχήματος. Έναυπήγήσε μόνος του έν μονόξυ
λου καί κατεσκεύασεν αποβάθραν, {ψάρευε κατά καιρόν, καί 
έκυνήγει κουνέλια. Ύπήρξεν ευτυχής. . -
. . Δύο φοράς έκινδύνεύσε· τήν ζωήν του, - Τήν μίαν έπεσεν 
άπό ύψηλόν βράχον, και αφού εμεινεν έπί πολύ.λιπόθυμος, 
μόλις ανέκτησε τάς αισθήσεις· τήν άλλην φοράν έκλείσθη' 
άπό τήν πλημμύραν είς εν σπήλαιον, και μόλις έσώθη τοΰ 
πνιγμού άναρριχηθείς καί·διελθών δι’ήπής ως ποντικός.

’Άλλή.παρακειμένη νήσος, ή.ζΕρμη (ίν'όμάκαί πράγμα) 
ύπήρξεν άλλεπάλλήλως καταφύγιου πολλών έρημιτών. Έπί 
μακρόν χρόνον ύπήρξεν ιδιοκτησία- γερμανού τίνος, τοΰ 
πριγκηπος Μπλόχερ, δστις όμως ε’χε-τούς ύπηρέτας τΟυ, τό 
πλοίόν του, καί πάσαν εΰμάρειαν.τοϋβίουτου,ώστεεΰλό- 
γως έύρισκε-θέλγητρα εις τήν Ιρημίαν. ' ·

. Λέγεται δτι πολλοί- άνθρωποι, τούς οποίους ό κόσμος νο
μίζει τεθνεώτας, ζώσιν έν ΐρημία είς μίαν ή άλλην έκτων 
χιλιάδων'νήσων τών διεσπαρμένων εϊς,τά νότια τόΰ Ειρηνι
κού· καί άλλοκότου.ς δ.ιηγήσεις φέρουν' είς. τήν Ευρώπην τά : 
έμπορικά πλοία περί των εξόριστων έκείνων, οϊτινες μόλις · 
έπιφαίνονταί που αστραπηδόν, και κρύπτονται συνθήματι- 
κώς άπό τά άνθρώπινα βλέμματα. ;

Ό «’Ιωάννης Όρθ», ό αγνώστου διαμονής άρχιδούξ τής' . 
Αύστρίμς Ίωάν-νης, δστις. υποτίθεται δτι έπνίγη κατά τόν- 
διάπλουν ‘είς Βαλπαρείζο, λέγεται δτι ζή ολομόναχος είς 
μίαν "τών. νήσων έκείνων. τοΰ κοραλλιού.· όπως καί ό αδελ
φός του, ό άρχιδούξ Λουδοβίκος, έζήτησέν άσυλονέίς τάς 
Βαλεαρίδας νήσους. ■< ■

Ό πλέον....αξιοσημείωτος άπό όλους 'τούς εξόριστους τού-

τους είνε ό Γεώργιος Κλούνης Ρός, αρχών τών νήσων-Κο·· 
κός καί τών νήσων τών Χριστουγέννων. 'Ο πάππος του περί· 
τάς άρχάς τής παρούσης εκατονταετηρίδος άνεκάλυψε τάς 
νήσους ταύτας καί τάς κατέλαβεν. Έζησεν εκεί μέχρι τού 
1854, όταν τόν διεδέχθη ό υιός του, άαί είτα ό νοήμων 
Σκώτος, πεντηκοντούτης. ' .

Ό Κλούνης Ρός έχει τώρα περ; τούς 700 ύπηκόους είς 
τήν τερπνήν μικράν χώραν του, δπου δέν. ύπάρχουσι πτω
χοί ούτε καπηλεία, ούτε αστυνομία ή φυλακή, καί τό καλ
λίτερου άπ’ δλα ούτε χρήματα. Τό ψωμί δρέπεται άπό τά 
δένδρα’ τά όψάρια είναι τόσον άφθονα, ώστε έρχονται έ’ως 
τήν άμμον τής παραλίας επίτηδες διά νά- πιασθοΰν καί τά 
πουλιά - αφορμήν μόνον θέλουν διά νά πέσουν είς τοΰ κυνη
γού τάς χεΐρας.

Τό μελιτώδες κόμμι ρέει άπό τά δένδρα. Υπάρχουν οκτώ 
μόνον τετραγωνικά μιλιά καλλιεργημένου εδάφους έπί τών 
νήσων, άλλά ταΰτα. περιέχουσιν έν έκατομμύριον δένδρων 
τού κακάου. 11άς υπήκοος, ,δταν νυμφεύηται, λαμβάνει αυ
τοδικαίως τρία' στρέμματα γής, μίαν οικίαν καί ένα κήπον.

——apoc -- 'ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Δ·ά τήν ιστορίαν δημοσιεύομεν τήν συγκινητικωτάτην 

επιστολήν τοΰ Ζολά πρός τήν κυρίαν Δραυφούς καί καλοΰ- 
μεν τούς άναγνώστας μας νά έντρυφήσωσι. .

Κυρία,
Σάς αποδίδεται είς μάρτυς άθώος. ’Αποδίδεται δέ είς τήν 

σύζυγον καί τά τέκνα του.
Ό πρώτος μου στοχασμός στρέφεται πρός τήν ένώθεϊσαν 

καί ευτυχούσαν έπί τέλους οικογένειαν. Οίον δήποτε καί άν 
είναι τό πένθος μου ώς πολίτου απέναντι τής βαθείας θλί- 
ψεώς μου, απέναντι τών σφαιρών, αίτινες έξακολουθοΰσι νά 
πλήττωσι τούς δικαίους, ζώ μεθ’ υμών κατά τήν στιγμήν 
ταύτην. τήν πλήρη δακρύων άνακουφιστικών, τήν στιγμήν 
καθ’ήν περισφίγγετε είςτάς άγκάλας σας τόν άναζήσαντα 
νεκρόν, άρτι έξελθόντα τού τάφου.

Κυριολεκτικώς ή ημέρα αΰτη είναι ημέρα . λύπης καί 
ΖαΓ<·

Φαντάζομαι τήν.πρώτην έσπέραν, δταν αί θύραι της οι
κίας έκλείσθησάν κάί πας θόρυβος εϊς τάς οδούς κατέπαυσε. 
Δύο τέκνα είναι έκεΐ μετά τοΰ πατρός των, έπιστρέψαντος έκ 
μακρυνοΰ. καί μαύρου ταξέιδίου.

Τόν άσπάζονται άναμένοντα παρ’ αυτού νά τοίς διηγηθή 
βρ.αδυτερον τά παθήματα του. Ή δέ σύζυγος, αφού ήρωϊ- 
κώς τά πάντα ύπέστη κατά τόν μέγαν αγώνα, προσπαθεί 
δι’ υπεράνθρωπου τρυφερότητος ' νά ανακούφιση τόν άποδο- 
θέντα σύζυγον 1 ,

Όποια χα'ροποιά ειρήνη I Πόσαι ελπίδες μέλλοντος αί- 
βιωτέρου ! .

Γλυκύτης άφατος βασιλεύει έν τή κλεισθείση οίκίιμ Χαρά 
μεγάλη’ βασιλεύει καθ’όλον τόν οίκον, . καί ημείς είμεθα 
κεκρυμμένοι εκεί υπό τό σκότος άφωνοι, ικανοποιημένοι. Η
μείς όλοι, οϊτινες χάριν τής ευτυχούς ταύτης στιγμής ήγω- 
νίσθημεν πρό τόσων μηνών,

Τό έπ’ έμοί, δηλώ, ότι ό μόνος μου σκοπός ύπήρξεν ή 
πρός τόν πλησίον άγάπη καί ή απονομή .τής δικαιοσύνης. 
ΕΙς άθώος ύπέφερε τοσοΰτον τό φρικωδέστερον τών μαρτυ
ρίων- έφαίνετο δτι δέν έζη πλέον.

' Τό θάρρος μου προήλθε? {κ φιλανθρωπίας, Ό μόνος μου 
σκοπός ήτο νά δώσω τέρμα είς μαρτύριο? συγκινοΰν καί αΰ- 
τούςτούς λίθους.Ν’ αποδώσω εις τόν θυσιασθέντα τό φώ; τής 
ημέρας· ν’ αποδώσω «ύτό.ν είς τήν οίκογένειάν τουί ήτις 
ήθελεν επουλώσει τάς πληγάς του.

Ένόμιζον τότε δτι έπρόκειτο περί- άπλοΰ, έγκλήματος'μέλ- 
λοντος νά δικασθή. Ήγνόουν δμως'τό μέγεθος τοΰέγκλήματος, 
όπερ έκράτει φόν άνθρωπον αυτόν σιδηροδέσμιον, έγκεκλει- 
σμένον είς ένα τάφον,ίν τφ όποίφ ήγωνία καί διά τούτο δέν 
έξωργιζόμην κατάτών άγνωστων μοι ένοχων. 'Απλούςών χρο
νογράφος, δομηθείς έκ συμπάθειας πρός τό ανθρώπινον κα
θήκον, δέν είργαζόμην ποσώς διά τά κόμματα. Ύπήρέτουν 
την ανθρωπότητά. Ήννόησα επομένως τάς φοβεράς δυσκολίας 
είς τόν σκοπόν μου. .

‘Ολίγον κατ’ ολίγον τής δίκης Ικτυλισσομένης, εΐδον οτι 
άπαιτοΰνται ύπεράνθρωπόι-άγώνες διά νά έλευθερωθή ό α
θώος. Όλοι οί ισχυροί ήνώθησαν έναντίόν μας καί άπητεΐτο 
έν θαύμα. Όπόσας δέ φοράς άπηλπίσθην περί τής έκβάσεως I 
Οπόσας φοράς κατά τό ‘διάστημα δύο σκληρών έτών άπηλ- 

πίσθην, δτι θά τόν άπε'διδον είς τήν οίκογένειάν του ζώντα. 
Ίσως μίαν ήμέραν, έλεγον., θά εύρομεν δικαιοσύνην, θά γνω- 
σθή ή αλήθεια, άλλ’ αυτός ό δυστυχής θά άπέθνησκε καί
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Έμψάνε.ώες τοϋ ποδηλάτου·.—Ίππος μέ» τρώγων. — Ιίοε- 
νωνεκόν 8ίιέργέτπν«· — Είτκόλία τΛς μεταφοράς.— 
'Όχι πλέον ίππόται»ια< άμαξόνές. — Νέα έθιμα.— 
Νέον ιππικόν.—’Αποτρόπαιος λογική..

Έν τή ιστορία τών-μεταφορικών οργάνων, τό. ποδήλατον 
βεβαίως άξίοΐ.τήν τιμήν τής--κατά ήμισυ τουλάχιστον αιώ
να συντομευσεώς 'τής.άιδήροδρρμικής έρεργείκς καί'προπα- 

,ράσκευής τής όδοΰ τώή.αύτοκινήτών.
Μόλιςτ.ό δίκύκλον., όλως δειλόν. μικρόν καί ασθενές επε- 

φάνη τώ 1890 καί ύπό τά σκώμματα τοΰ εϊρωνος κοινού 
σκληρώς άπεδο.κιμάσθη, ό τύπ^ς άνέλαβε τήν ύπεράσπι- 
σίν του καί έξήγήά/ν -έίς ,,τό κοινόν, δτι ουδέν τό γελοΐον 
νά έπίβαινη τις μετά τρσαύτης ταχύτητας έπί δύο τροχών, 
άλλά τουναντίον δτι ή-σωματική έξάσκησις ώφέλει πολύ 
τούς όδοιχορουντας διά τόιούτών εύγενών μέσων. Τόκοι·- 
νόν τότε ώριμώτερμν .σκεφθέν,? ^ύχαρίστήθη κάί παριδόν τόν

. χλευασμόν τών ανόητων, έπεδόθη. μετά πλείονος ζήλου είς 
τήν μεταφορικήν ταύτην -διασκέδάσιν. Καί ή δειλή αυτή 
απαρχή μετεβλήθη βαθμηδόν είς εβος. . ’

’Ενθυμούμεθα δέ πάντε,ς μετά πάσης προφυλάξεως ; χαί 
δειλίας οί νεόφυτοι μετέβαινον είς .απόκεντρα χαΐ ιδιαίτερα 
μέρη νά λάβωσι-,μαθήματά τινα Ισορροπίας απαραίτητα διά 
τήν άπόκτησίν τής στάσεως των έπί τοΰ δικύκλου και, μεθ’ 
όπόσης κρύφιας χαράς διέτρεχον δι’ αύτών τάς άπόκέντρους 
οδούς και τάς μή συχναζομένας έκτος της πόλεως θέσεις. 
Κατά τήν μοιραίαν δέ συνάντησιν· ή διάβασίν βέβηλου τίνος 
διαβάτου, χωρικού ή στρατιώτου μεταβαίνοντος είς υπηρε
σίαν ή γυναικός συναζούσης χόρτα άνά τούς αγρούς, ό πο
δηλάτης ούτος άμέσως {σταμάτα, έκ; δειλίας ή έξ εντροπής, 
ή ύπο ,το πρόσχημα. έκτακτων άπασχολήσεων άνεβαλεν ή 

. διέκοπτι τήν ποδηλατικήν τόυ διασκέδααιν. Ή άρχή τού ' 
ποδηλάτου καί ή εισαγωγή του έν τφ κόσμφ έγένετο ύπό 
δλως γελοίας καί παραδόξους συνθήκας. Τοιαύτη ύπήρξεν ή 

/ιστορία-του έν τή'άρχή. Διά τό έλάχιστον πρόσχημα ή πο
δηλατική πρόοδος έστάμάτα διά ,νά λάβη ίσως καιρόν βρα- 

-δυτερον νά διμχυθή είς άπάσας τάς οδούς τής σφαίρας μας.
«Ή πρώτη φορά καθ’' ήν ,επέβην έπι δικύκλου, λέγει πο

δηλάτης τις:, '{νόμισα, ότι εύρισκόμην έπί φυσικού κατ’ άρ- 
χάς καί -είτα τεχνητού δίτροχου ίππου. Τί θάυμάσιον πράγ
μα δπου μοί έφάνη κατά πρώτον, 5’τέ διέτρεξα μακουνήν 

κάπως άπόστασιν ! Ότε δέ βραδύτερον μετά συναδέλφων 
εύρέθην μετά τέσσαρας περίπου ώρας πορείαν έντός έτε'ρας 
πόλεως καί έσυλλογίσθην, . δτι εφθασα μόνος εκεί τή βοη- 
θεί<?ι ίδιων μέσων καί ούχί δι ’ άμάξης ίππου ή σιδηροδρο- 
μικώς, όποιαν χαράν δέν ήσθάνθην καί όπόσας ανοησίας καί 
αστειότητας δένειπον!»

Βραδύτερον τό ποδήλατον είσήχθη απανταχού κατά χι
λιάδας εν άπασι τοίς εθνεσι. ’Από τής Γαλλίας είς τήν Έλ- 
βετίον, Γερμανίαν κτλ. ' Άλλά τό δλως παιδαριώδες τούτο 
καί άπλούν μηχάνημα πέπρωται άρα ν’ άντικαταστήση τόν 
ίππον ; Άδηλον ετι. Τό βέβαιον δμως είναι, οτι απαντα
χού ήδη άνδρες, γυναίκες, παιδία διαφιλονεικοΰσι τήν προ. 
θυμίαν τις πρώτον καί κάλήτερον ν’ άνέλθη έπί τού αψύ
χου τούτου ίππου, δστις δεν ζητεί ούτε χόρτον ούτε ύδωρ 
διά νά συντηρηθή.,

Έν τούτοις. γνωστόν τυγχάνει, δτι ό καιρός πλησιάζει 
τής διά μηχανικού μέσου άντικαταστάσεως τοΰ ίππου. Δί- 
κυκλον, μονόκυκλον ή άλλοτιθάήναι τοΰτο, άδιάφορον. 
Ό κόσμος ήδη αρχίζει νά συνειθίζη εις τήν αργίαν τοΰ Ιπ
που καί. τοΰτο αρκεί. Ή έπανάστάσις εκτελείται σιωπή-· 
λώς καί άθορύβως. Ή ,πτώσις τού ίππου άπεφασίσθη. Καί 
δεν είμεθα μακράν της εξοχής, καθ’ ήν αΰτοκράτορες καί 
βασιλείς,’ ίππόται καί ζάπλουτοι βασίλισσα! καί ήγεμονίδες, 
νέοι καί γέροντες, μικροί καί μεγάλοι, θά μεταχειριζόμέθα

ένα τροχόν πολυτελή ή άπλοΰν ή δίπουν τινά τεχνικόν μέ
σον, διά νά .μεταφερώμεθα μόνοι εδώ καί έκεί.

Μάτην οί έλαφρ'ώς κρίνοντες τά πράγματα διϊσχυρίζον- 
ται δτι ή ποδηλασία είναι συρμός, δστιί θά παρέλθη ταχέως, 
ένώ τουναντίον αΰτη έγκαθι'δρ1 ει παψ’ ήμίν κοινωνικόν ευερ
γέτημα. Τούς πρώτους δέ ίππους, ούς αντικαθιστά είναι οί 
άγγελιαφόροι τών μεγαλουπόλεων. Ή διανομή τών τηλε
γραφημάτων ήδη ίκτελείται ποδηλατικώς.

'Η καινοτομία μάς έρχεται πάντοτε έκ Παρισίων. Ταύ
τας δ’ άπομιμώνται τό Λονδίνον, αί Βρυξέλαι, ή Φλωρεν
τία, ή Βιέννη, τό Βερολΐνον κτλ. Παρατηρήσατε αίφνιδίως 
τό δάσος τής Βουλόνης, είναι ό {^λεπτότερος περίπατος τών 
παρισινών. Άπειροι ποδηλάται, άνδρες, γυναίκες, κοράσια .' ,
καί παιδία διασχίζουσι μετά χάριτος καί δεξιότητος τό ίκ- / . .
τεταμένου δάσος. Πόσοι έξ αύ-τών ίγκατέλειψαν τήν ιπ
πασίαν διά ν.ά έπιδο.θώσιν ε'ΐς τήν, ποδηλασίαν; Αΰτη, φαί
νεται, έχει καλε,ίτερον γόητρον καί μέλλον. Έπειτα ούτε ■
χόρτον, ούτε’άχυρον, ούτε ηνία, ούτε σταυλοι, ούτε ιππο
κόμοι απαιτούνται. Οικονομία έβδομήκοντα πέντε Ιπί τοίς <-'■ · 
έκατόν^ Τό ποδήλατον είναι έτοιμον όπόταν τό χρειασθήτε,,. .
ολίγον ζεσχόνιορ,α καί οΰδέν.πλέον, είναι ήδη έτοιμον νά σά.ς ' 
δεχθή. Ένφ ό ίππος πολλάκίς σάς κάμνει.νά τόν περιμέ- Α 
νητε μάτην. Είναι ασθενής! καί έν.ίοτε αποθνήσκει κάί σάς 
λυπεί και.σάς φέρει είς μεγάλην μελαγχολίαν καί άπςλπ;-
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ουδέποτε η σύζυγος'. και τά τέκναίτου θά έδιδον αύτφ τό 
θριαμβευτικόν φίλημα της επιστροφής !. Σήμερον, Κυρία, 
ιδού ότι έγένετο'τό θαΰμά. Δύο έτη άγώνος Τιτανίου διέλυ
σαν < τό αδύνατον. Ό σταυρωθείς κά'τήλθε τοϋ σταυροΰ. Ό 
αθώος είναι ελεύθερος.' Ό σύζυγος ό'στις σάς^άπεδόθη δεν θά 
ύποφέρτ, -πλέον: ’ . ,

- ’ Τά παθήματα τών καρδιών σας παρηλθον. Ή δέ φοβερά 
-· ύπόθεσις θά παύση ταράττουσα τόν ύπνον σας. Μυστικός 

αί καρδίαι μας συγκοινώνοΰσι μετά τών ίδικών σας. Καί δεν'
- είνε σύζυγος σήμερον καί μήτηρ, ήτις^νά μην αισθάνεται 

γλυκείαν συγκίνησή! ■ '
•’Λναμφιβόλως, Κυρία, ή χάρις αυτή είναι σκληρά. Πώς 

είναι δυνατόν, τόσα μαρτύρια ηθικά νά θεραπευθώσιν ;
Όποία μεταστροφή όμως ! ’Αντί δικαιοσύνης, χάρις. .. 
Τό χειρ ιστόν, είναι, δτι τά πάντα έμηχανεύθησαν, ϊναφθά?-

• σωσιν είς τό απάνθρωπου τοΰτο τέρμα. ,
Ο.ί δικασταί ήθέλησαν να'κτυπήσωσιν ε'να άθώον,. διά νά

• σώσωσι τούς ένοχους ! Έτοιμοι νά καταφύγωσίν εις τήν. φρι- 
κώδη ύποκρισίαν, φαινόμενο: φιλεύσ,πλαγχνοι.

Καί. έδώ' ό.Ζολά έπί πλέον συγκεκινημένος, έξακολουθεϊ: 
■Όποια θλίψις έν τούτο.ις νά ύποκύπτη Κυβέρνησις Κρά

τους μεγάλου είς αδυναμίαν απαισιόδοξου. , Νά φαίνητάι .. 
έλεήμων έκει δπου έπρεπε νά φανη δικαία.

_ ,Νά τρέμή πρό τηξ^άλαζονείας στασιαστών τινών; νά νο- 
μίζη δτι θά έπαναφέρη την τάξιν διά τής αδικίας. Νά όνει- 
ροπολή δέν ηξεύρω οποίαν'γενικήν ενωσιν κάί^δηλητήριώδη. · 

Είναι τό'άκρον άωτον έκουσίας τύφλώσεως. Ειρήνη δέν 
δύνάται νά ύπαρξη είμή διά τής δικαιοσύνης· οίαδήποτε αδι
κία θά είνε αίτια νέου, αναβρασμού.'
-- Εκείνο δπε'ρ λείπει μέχρι σήμερον είνε Κυβέρνησις βαί-· 
νουσα μετά θάρρους πρός τό καθήκον, διά νά θέση έπί τής 
ευθείας όδοϋ _τό έκ τοϋ ψεύδους καί τών παρανομιών παρεκ- 
κλίναν Έθνος. Ή Κυβέρνησις κατόπιν τής σκανδαλώδους 

' άποφάσεως των Ρεννών έπρεπε 'ν) άποταθή είς τό ακυρωτι
κόν, τό άνώτατόν τοΰτο διχαστήριον, τό τοσοΰ.τον άναξίως 
παραγκώνισθέν. Τϊλήν ή πτώσις μας είνε τοιαύτη, ώστε πρέ
πει νά όφείλωμεν 'χάριτας πρός τήν Κυβέρνησιν διά τήν 
εύσπλαγχνίαν καί -χάριν της.

Μέγιστε·®έέ ! Όποια’μωρά τόλμη, όποια άκαταλόγ-ι- 
στος δύναμις; ήτις τήν θέτει πρό τών όδόντων όλων, ών α! 
άγρια: γλώσσαι περισφίγγοοσιν αυτήν άπαισιοδόξως.Νά είνε 

Κτις καλός^ δ’ταν δέν, δύναι*α: νά'είνε ισχυρός,είν< δίκαιον. ’Ey 
τελεί, κυρία, ή'χάρις, ήτις ’έπρεπε πάραυτα νά δοθή είς τόν 
σύζυγόν σας, πρέπει νά φέρηταί’παρ’ αύτοϋ διά κεφαλής

σίάν. Ένφ έκαστη' βλάβη του- ποδηλάτου διορθοΰται εύ· 
Χ5?'ώ«·

■

ί

πολυτέλεια: άπισζορα- 
καί έν πάσι κυριαρχεί.
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Λι τϊΛευταίαι ημαζυνεί'
Ό κόσμος ηδη- μετεβλήθή, αί 

κίσθησαν-¥άαί ή οικονομία παντ.δϋ
• .Τ' 

υψωμένης, καθόσον δέν ύπαρχέ: έπί .τής γής άθωότερον πλά- 
σμα^τοϋ'συζ’λγού σάς. ■
^βΚυρία, άφήσατέ με νά σας εϊπω, οποίον θαυμασμόν, 
όποιαν λατρείαν; τρέφομεν πρός. αύτόν. θέλομεν νά έπου- 
λώσωμέν διά τής τρυφερότητός μας τάς κάτενεχ-θείσάς αύτφ 
πληγάς. Άλλ’ έννοοΰμεν καλώς, ό'τι πάσα άφοσίωσις απο
βαίνει ματαία.

Ούδέποτεή κοινωνία θά δυνηθή νά Ιξοφλήση,τδ πρός 
τόν ηρώα χρέος της. Έάν τις μέχρι σήμερον έκεραυνοβο- . 
λήθη τραγικότερου, ούδείς επίσης κατέκτησε τόσην ύπόληψιν 
καί άγάπην, όσην ό, σύζυγός σας. Τό θάρρος του, ή γαλήνη 
του θα’έκπλήξωσι τας έπερχομένας γενεάς. Ό άθώος άπε- 
θεώθη, διότι δια -τοΰ δοθέντος άλησμονήτου παραδείγματος 
άπέδειξεν, δτι δέν κατόρθωσαν τόσοι φιλόσοφοι καί τόσαι 
άνθρώπιναι θεωρία: καί δία πρώτην φοράν ή άνθρωπότης 
έζέφερε^φωνήν έλευθέράν ύπέρ ένώσεως καί δικαιοσύνης τοΰ 
κόσμου'σύμπαντος.:

Ούτος δύναται νά κοιμάται ήσυχος- έν τφ μέσφ τής οι
κογένειας του- άς επαναπαυθή έφ’ ημών ως πρός τήν δό
ξαν' του.

Ή δάφνη τής αυριον'θα είνε άπελευθέρωσις ηρωική. 
Έπειτα όλαι αί γενέαί' γονυκλινώς θα ζητώσι συγγνώμην 
έίς την μνήμην τοΰ θυσιασθέντος διά τό έγκλημα τών πα
τέρων: των.

Είμεθά ήμείς, Κυρία, Οιτινες ' θά άπονείμωμεν δικαιο
σύνην, ημείς ποιητα! καί χρονογράφοι επιτετραμμένοι νά 
ύποστηρίζωμεν τό δίκαιεν καί τήν αλήθειαν. Είναι μία με
γάλη ένίσχυσις έν τφ βίω τό περιφρονειν τάς προσβολάς καί 
τάς ασχήμιας.
, Είναι ήδη τεσσαράκοντα .ετη, κατά τό διάστημα τών 

όποίών μένω ακλόνητος εναντίον τών αδίκων επιθέσεων, άς 
προκαλεί'έκάστη τών πράξεων μου.

Είμαι άτρωτος, ώς είνε επίσης ό αθώος. Ημείς θά έξα-
■ κολουθήσωμεν τον αγώνα σφοδρότερων. Μάς αναγκαίοι ή ΐκα- 

νοποίησίς του διά νά ίκανοποιήσωμεν. τήν Γαλλίαν', τής' ό- . 
. ποιας ή σκληρότης δέν πρέπει νά έμπνεύση τόν,οίκτον είς· 
τόν, κόσμον τοΰ .1900, δστις, ώσεί πλήθος κοράκων, θά 
είσβάλη εις Παρισίους. Όταν ό σύζυγός σας δίηγηθή είς τά 
τέκνα του, καθήμενα έπί τών γονάτων του. τήν θλιβεράν ■

■ τρυ ιστορίαν ί θά θαυμάσωσι ταΰτα έτι μάλλον τόν ή'ρωα 
πατέρα, θά είνέ υπερήφανα καί θά φέρωσι μετά δόξής τό 
όνομά του ώς .ανθρώπου έξαγιασθέντος διά τών μαρτυρίων 
του, ένεκα τής ανθρώπινης αδικίας. Μίαν ημέραν δέν θά 
είνε ό υιός και ή-θυγάτηρ; ενός αθώου, θά είνε τά νήπια τών.

Τόν Ιππον άντικαθιστωσι καί λόγφ' οικονομίας πάντες οί 
χρώμενοι μεταφορικών μέσων. ’Άπειρος αριθμός εργατών, 
υπάλληλων καί υπηρετών μέταβαίνουσιν έπί τό οικονομικό
τερο είς τάς' έργασίας των καθ’ έκάστην πρωίαν καί έπι- 
στρέφουσιν τό έσπέρας διά ποδηλάτου πάντοτε. Άφ' i- 
τέρου έλαττοΰτά: ούτω'ή· έργασία καί τώνιλεωφορείων καί 
τών ίπποσιδηροδρόμων. Τό ποδήλατον έκήρυξεν ήδη ανα
φανδόν τόν πόλεμον κατά τοϋ ϊππ,όυ.

' . Πρό της καταπληκτικής τάύτης προοδου της διά μη- ' 
χαν-κών μέσων μεταφοράς οί ίππόφιλοι έξαφανίζονται βαθ
μηδόν άπό προσώπου της γης, άφίνοντες τούς Βουκεφάλους 
των νά φθισιώσιν εις τους σταύλους των’ ήπωλώσιν αυτούς είς

. τούςχωρικ^ύς. Ό αριθμός-τών αμαζόνων έλαττοΰται επίσης 
καί μάτην ό περίεργος θεατής αναζητεί πλέον εις τούς αρι
στοκρατικούς περιπάτους τάς περίφημους..κάί ωραίας έκείνας · 

. χαριτοβρυτους ,ΐππευτρίας τών παρελθόντων χρόνων.
Τά πάντα φευ! άπέπτησαν μετά τών ίππων κάί ίπ- 

πόται καί αμαζόνες έξηλείφθησαν άπό τοϋ προσώπου της ' 
γης! ' <

Οίακατάπτωσις τοϋ ίππου !■ μετά τοσοΰτον ένδοξον 
παρελθόν'!' ;;γ:: <·'·"<

(Έι^εται συνέχεια).
1

.·>

δημίων έκεΐνα, άτινα θά έρύθριάσωσι^πρό τής γενικής-περι- 
φρονήσεως.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΓ

Έν Κωνστάντινουπόλει ό Έλλην δεν είναι'ξένος. Χωρίς 
νά γνωρίζη την πόλιν καί τόν κόσμον, εύρίσκεται άπροσδο- 
κήτως έν μέσφ οικείων καί φίλων καί γνωστών, ώσρί νά 
μή μετεκινήθη έκ τοϋ τόπίυ του. Ή γλώσσά του όμιλεΐται 
πανταχόσε, ό ούρανός του καί ή θρησκεία του ύπάρχουν 
καί έκεϊ, τά δέ ήθη καί. έθιμά του έπικρατοΰν ζωηρότατα. 
Σημεϊον δτΐ’ή κοσμοπολιτι- 
κή τόυ έγκατάστασις είναι 
έσαει ζωηρά καί ακμαία.

Έξέρχεσθε άνά τας εύ- 
ρωπαίζούσας οδούς τοϋ Πέ- 

- ρα, κατέρχεσθε έίς τάς έμ- 
πορικωτέρας του Γαλατά ή 

_ διαπορθμέύεσθε άνά.τάς πο
λυδαιδάλουςτής Στάμπούλ, 
παντού ακούετε τήν γλώσ- .

’ σαν σας καί αίσθάνεσθε τόν 
ούρανόν σας". Είναι πραγ

ματική άπήχησις, ή μάλλον- 
άπεικόνισις καί αντιγραφή 
τής πατρίδος σας. Ό Έλ
λην έχει παντού πατρίδα 
καί αδελφούς καί δι’ αύτό 
πάντες οι λαοί τόν άγαπώσί, 
διότι ανέκαθεν τόν γνώρί- 
ζουσι καί άκαταπαύστως

. τόν βλέπουσι.
Μετέβημεν τήν έπιοΰσαν 

πρός έπίσκεψιν τών φίλων 
.μας. διότι οί συνδρόμηταί 

• μας ήδη είναι πλέον τόιου- 
τοι. Ό κ. Π. Δημητρακό-. 
πο-υλος έν τφ ώραίφ έπί τής 
όδοΰ Πέρα καταστήματί 
του, τφ λάμποντ: έκ τών 
πολυποίκιλων έγχρώμωχκα! 
μή φιαλιδίων, κύτίων καί 
διαφόρων κεχρυσωμένωνδια- 
φημήσεων, ώς καί τών μετά 
χάριτος διατεταγμένων καί 
κεκοσμημένωνεύγεύστων καί 
τερψιλαριγγίων φαγώσιμων ”καί’ποσίμων άντικειμένων^του, 
ώς απόλυτος κυριάρχης έν’τή’ ιδιοκτησία του κατά μήκος 
του βασιλείου του βαδίζων μετ’ απολύτου άβρότητος καί 
φιλοφροσύνης υποδέχεται καί περιποιείται τούς προσερχο- 
μένους. -

Ό κ. Γ. Δαπόλας, ό ιδιοκτήτης τοϋ ώραίβυ ολίγον άπώ- 
τέρω κειμένου καταστήματος Marguerite, του στολίζον-, 
τος τήν οδόν Πέρα μέ τάς ώραίας καί ποεκιλοχρώμους βυ- 
τρίνας του, διαρκώς σχεδόν παραμένοντος έν τοΐς γραφείοις 
του καί έπιβλέποντος τήν ζωηράν κίνησιν τοϋ καταστήμα
τος του- μετά σοβάρότητος καί άξιοπρεπείας καταστη
ματάρχου, είναι τύπος εύρωπαίου καί τιμά τήν πατρίδα του 
Σύρον, έξ ής κατάγεται. -

Ό κ. Α. Χρηστοδούλου, ό πολύς βιομήχανος του Μπα- 
λούκΊΊάζάρ τών ποικίλων ειδών τής ζαχαροπλαστικής,ιδίως 
τών περιφήμων λουκουμίων του, ών τοσαύτην καλήν έξα- 
γωγήν ποιεί καί ό πάντοτε πρόθυμος, προσηνής καί ύπο- 

- χρεωτικδς πρός' πάντας τούς φίλους καί γνωρίμους των. 
Μας ύπεδέχθη μετά πολλής θέρμης- καί μάς συνέστησε καί 
πρός τούς φίλους'του. .

■ 1 ■
ΟΙ ΛΑΓΩΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΝ

καί

' ' *■

Ό κ. Άριστ. Πυρής, ό ιδιοκτήτης τοϋ έν Σμύρνη κάλ- . 
λίστα’λειτουργοϋντος οίνοπνέυματοποιείου, ό τά πάντα θυ- . 
σιάζων διά τους φίλους του, άφίνει άμέσως τήν εργασίαν 
του διά νά σάς φιλοξενήση καί όσον κάλλιον σάς περιποιηθή·.

Ό κ. Άντ. Άκύλας, ό εύγενής θηραίος, οίνέμπορος ιίοΰ 
Γΐέρα'παρά τά Μνηματάκια, είναι τύπος άγαθότητος, εύ- 
γενείας'καί γενναιοφροσύνης καί δέν σάς άφίνει, άν δέν βα- 
ρυνθήτε, τάς πολλάς.περιποιήσεις του. Έχει δέ καί ποικι
λίαν μεγάλην τών έκλεκτοτέρων θηραϊκών οίνων, έξ ών δέν 
παραλείπει νά σάς προσφέρη ολίγον. Είναι άλήθής φιλότιμος 
"Ελλην.

Ό κ. Κ. Κωβαίος, παντοπώληςΠν Γαλατά έκ τών κα- 
λητέρων καί. άρχαιοτέρων ομογενών μας, έχει κατακτήσει

- τήν συμπάθειαν καί άγάπην 
ώς έκ τοΰ ακεραίου χαρά- 
κτήρός του καί τών καλών 
του έργασίώ'ν, έξ ών έχει ά- 
ποκομίσει τάς συμπαθεστέ-. 
ρας έντυπώσεις καί δρέψει 
τούς καλειτέρους καρπούς. 
Μετά πολυετή εύδόκιμον κά- 
ρπωσιν ήδη απολαμβάνει τόν 
θρίαμβον τοϋ ίδρώτος του, 
μολονότι τό κατάστημά του 

, δέν έπαυσε ποσώς λειτουρ-· 
γοΰν.

Ό κ. ’ϊώ. Ιίρασουλίδης 
μετά τοϋ ισαξίου άδελφοϋ 
του έχει λαμπρόν μέγα οινο
πνευματοποιίας κατάστημα 
παρά τάν μεγάλην γέφυραν 
τοϋ Κερατείου Κόλπου καί' 
μάς έπέδειξεν αύτό καθ’όλα 
αύτοϋ τά μέρη. Είναι άρι- 

, στον ΰφ’δλας τάς επόψεις, 
’δέν προφθάνει' τήν έσωτερι- 
κήν κατανάλωσιν και είς γε- 
νομένην ίρώτησίν μας- περί 

εξωτερικής καταναλώσεως 
καί διαφημισμοΰ τών ειδών 
του : — Άς προφθάσωμεν, 
μας είπε τήν έσωτερικήν κα- · . -
τανάλωσιν καί| εϊμεθα εύχα- 

. ριστημένοι, διότι δυσκολευό 
μέθα νά ίκανοποιώμεν τούς 
πελάτας μας τοϋέσωτερικοϋ. .
Ό κ.Ί.Χαλκιόπουλος,φαρ

μακοποιός έν Γαλατά, είναι 
ό’πώς πάντες σχεδόν οι φαρμακοποιοί κοινωνικότατος και 
δημοτικώτατος, φιλόφρων. καί πολύ όμηλιτικός, άλλ’ ένέχε: 
καί τό ίδιάζον προσόν, ενεκα τής πολλής εργασίας, ήν εχει, 

. νά σάς όμιλή καί νά γράφη τά φάρμακα3χωρίς|ποσώς νά 
χάνη τόν μίτον τής ομιλίας του, ούτε νά λησμονή νά θέση 

. τούς τόνους τής γραφής. Καί τό σπουδαιότερου νά έργά- .
ζηται διασκεδάζων, διότι αίφνιδιώς τόν άκούέτε μετά χάρι- . γ-
το.ς διακόπτοντά τήν. έγγραφήν, χαριτολογοΰντα καί άπό 
κάρδίας ενίοτε γελών,τα.

Έπεσκέφθημεν είτα τόν κ. Φούλιαν,*άξιόλογον .έμπορον, 
τόν κ* Ίω. Βελιζάνόγλουν έπίσης άάλλιστον φαρμακοποιόν· . 
έναντι τής Αγίας Σόφίας,-.τόν"κ. Άλέξ. Ξανθόπουλον και 

,Σα εμπόρους, τόν κ·. Π. Κάλίνικον, διατηροϋντα δύο- 
κάλλιστα καί μεγάλα· εμπορικά καταστήματα^ Γαλατ^, :·γ
τόν κ. Κ. Τζανήν έμπορον, καί είτατόν φίλτατον κ. Κα- 
ζιμιρον Βόζιαν άνώτερον ύπάλληλον τόϋ. ρωσσικοϋ'πρακτο- · 
ρείου, μεθ’ ο μετέβημεν'πρός έπίσκεψιν τοΰ κ. Θ. Παρά- 
σχου,τμηματάρχου παρά· τφ Μονοπ.ωλείφ τοϋ καπ^οϋ>'κλλα 
δυστυχώς τήν φοράν ταύτην δέν ήδυνήθημεν νά.τόν ίδωμεν 
διότι ό παχύσαρκος θυρωρός, τοΰ ώραίον πλά την Όθφ-

r
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. μανικην Τράπ,ζαν μεγάρου τών Μονοπωλείων .τρις κατά 
συνέχειαν φοράς μας είπεν οτι δέν είναι έκεί, παρά τήν κα
λήν διάθεσιν, ήν έϊχόμεν νά ίδωμεν τόν κ. Παράσχον,ούτι- 
νος ν; συναναστροφή πάντοτε είναι λίαν ευχάριστος καί δίτ 

, δακτική. Γνωρίζει.πολλά καί’ καλά καί πολλά τά καλά άπό 
καρδίας υ.εταδίδει τοίς φίλοις του. 1

Ό κ.Φρ. Ροσολάτος έκ τών διακεκριμένων τής Κων
σταντινουπόλεως δικηγόρων, είναι φίλος καί πατριώτης χ
ριστός. Εχρημάτισε δικηγόρος καί σύμβουλος τής έν Κων
σταντινούπολη Ρωσσικής πρεσβείας, έσχάτως δέ διωρίσθη 
καί νομικός σύμβουλος τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους. Ώς έκ 
τών νέων του δέ καθηκόντων, παρεχώρησε τήν θέσιν τοΰ 
αντιπροσωπεύεις τάς ύποθέσεις τής Ρωσσικής πρεσβείας 
τφ άξιολόγφ αύτοϋ υιφ, έπίσης καλλίστφ λειτουργφ τής 
Θέμώος, δστις φαίνεται αντάξιος τοϋ πά,τρός του. Μή δυ- 
νηθένΐες νά ίδωμεν τόν κ. Φ; -Ροσολάτον, μένοντα συνήθως 
έν τφ'έν ΙΙριγκίπφ αύτοϋ μεγάρώ, ευρομεν τόν υιόν αύτοϋ 
έν τοίς παρά τή ’Οθωμανική Τραπέζή γραφέίοιςτου. .μεθ’ 
ού άντηλλάξαμεν διαφόρους ομιλίας'. Έινάί' εύγεύέσταΐος; 
καί προσηνέστατος καί κάλλιστα μέμορφωμένος καί γλωσ- ’ 
σομαθής καί δεικνύει μεγάλην τάσινπρός πρόοδον, διότι ήδη 
διαπρέπει.έν τή έφαρμογή τής επιστήμης του.

\ ·Έν Κωνσταντινουπόλει προκειμένού νά . επισκεφθήτε 
πολλά καί διάφορα πρόσωπα; δέον πολλάς νά διατρέξητέ 
άποστάσεις καί πολύ, νά κοπιάσητε. Άπό τοϋ Πέρα θά με- 
ταβήτε είς τδν Γαλατά καί· άπό τοΰ Γαλατά είς τδ Σταμ- 
πούλ, Φανάριον ,^μί λοιπά μέρη. Αί δέ αποστάσεις αύται 
μολονότι' έκ πρώτης απόψεως δέν.φαίνονται έκπληκτικαί 
καί έπιλαμβάνεσθε τής οδοιπορίας, ,έν τόύτοις μετ’ ολίγον 
οί έλικοειδεϊς .ανηφορικοί καί κατηφορικοί δρόμοι-καί τά 
κεκοπιάκότα -μέλη σας σάς Αναγκάζουν νά σταματήσητε καί 
ένοήσητε τδ μέγεθος τών κόπων καί τής εργασίας σας. Δέον 
έπομένως ν’' άναβάλητε τό εργον σας καί. ,συνεχίσητε έπί 
πολλάς ημέρας τάς 'έπισκέψεις σας. Τό αύτό έπάθαμιν 
καί έπράξαμ'έν καί ημείς. ' <

Ή Κώνσταντινούπολις. εΐνάϊ ίομόλογΟυμένώς ή χαώδης 
πόλις. Δηλαδή χάνεσθε. έντός αύτής. Είναι μεγίστη, πο
λυποίκιλος, πολυδαίδαλος, κοσμοπολίτικη, περιέχει άπό 
δλας τάς φυλάς ,κόόμον και ζαλίζει .φρικωδώς. Μολονότι 
δέ όλονέν κάπως τακτοποιείται καικαλλωπ-ίζεται, έν τού- 
τοις είναι πάντοτε.. έν .άνωμαλίγ.,· διότι ή έκτασις, ό χώρος 
καί ή. φύσις.τής.πόλεως είναι τοιαυτη. · . :

ι '·; : - ("Επεται συνέχεια)

: . ΔΓ ΕΝ ΙΟΝ

a γλυκεία,
«Τ’ανθρώπου σκέπη, ·ουρανέ, καί, θαυμασίαΦύσις, 
«Και σύ γελώσα τών δασών άγρια ερημιά,

. ’ «Τδ ύστατον δγίαινε σοί προσφωνώ, ώ Κτίίις.»
? ' ί » (Γίλβερτ)

Παράδοξον 1 . . . έν ϊον.τρΰ Ιουνίου’ ήτο όμως όλο— 
σχερώς ανοικτόν, μάλιστα παρά, πολύ άνοικτόγ, καί τά μι- 

‘άρά του πέταλά ήρχιζον νά κλίνωσί πρός τά κάτω. Έσκέ- 
φθην νά τό δρέψω διά ζά τό φυλάξω ώς τελευταίου ασπα
σμόν τοΰ Μαίου, ώς- πρώτον, χαιρετισμόν τοΰ ’Ιουνίου. Έ- 
τεινα τήν-χεΐρα, άλλΜνφ. ήτοιμαζομην ν’ άποσπάσω τό 
στέλεχος του, ?ν όχι, ξηρόν καί άγέρωχον συνεκράτησε τήν 
σκληράν πράξιν, καί τό ίον μρΐ ώμίλησεν ούτω: Είμαι, 
ίσως, τό τελευταίου Ιον τής λίμνης, έπειτα άπό έμέ δέν θά 
εΰρης άλλα καθί-όλον τό έτος. Καί έγώ εύρίσκομαι είς τά 

.. τελευτκΐά μου, άλλά σύ.·.δέν θά μέ απόσπασής· είμαι.βέβαιος 
περί ..τούτου·, μόλις μάθης τή.ν.βραχεΐαν ιστορίαν μου.

Εφύην όμοΰ μέ τ’ άλλα;, άτινα δέν ύπάρχουν πλέον, 
: ; και τών ..όποιων βλέπεις έκεί έπφνω τάς τροφούς, αίτινες .

είνε ίδικοί των βλαστοί καί αϊσιαι κατά τήν\ώραν ταύτην, 
τής άναπάύσιως’ πλήν, ή φύ.σις δέν ύπήρξε δΓ έμέ, όπως 
δΓ άύτά, αφειδής τών χαρίτών της καί τοΰ μειδιάματος 
.της, τόσον ώστε ποτέ δέν ήδυνήθην ν’ άνοιχθώ. Τό βλέ
πεις : Έγεννήθην κάτω έδώ τόσον χαμηλά καί ή μήτηρ 
μου περιπλέκει τάς μικράς καί αδυνάτους ρίζας αύτής εις 
τούς κάλυκας καί τό ύδωρ. Παρατήρησον καί τήν βάτον 
έκείνην, ήτις ούδέν καλόν επραξεν έπί τής γής ταύτης. πα- 
ρατηρησέ τηνί ... αύτη μέ έκάλύψεν όλόκληρον καί έπί 
μακρόν χρόνον ουδέποτε είδον ακτίνα ήλιου, ουδέποτε τό 
βλέμμα μου ήδυνήθη έλευθέρως νά έκταθή είς τόν-κυανούν 
ορίζοντα, ούδέποτε έδέχθην τόν ασπασμόν τής σελήνης.

Παρατηρείς τήν τροφόν μου ' πόσον είναι , ώχρα καί 
πτωχεία, άπ’ αύτήν έσχον τήν, ζωήν ! . . .

Πρό ήμερών ήδη ίγεινε μικρά .θύελλα, ή,λίμνη έξεχει- 
λήθη καί ό .άνεμος έσυρε σφοδρώς θάμνους καί δένδρα έπί 
της άκρας.

• Η βατός αύτη (τήν καυμένην ! . . .. πρότερον τήν' 
έμίσόυν i'Xki τώρα τήν οίκτείρω), κατεβυθίσθη ύπό τών 
κυμάτων, έκριζωθείσα έκ των άνισχύρων ριζών της καί 
τώρα ίδόυ αύτη εκεί πάραμένει καί σκυθρωπή, . . .. δέν 
έχει, είμή ολίγον βίον, ίσως καί άπέθανεν ! 1

’Εγώ, μικρόν, φιλάσθενον, έλαφρόν, έμείνον έπιπολής. 
πάντοτε είς τδ πλεΰρόν τής μητρός μου’ καί τώρα δτε ή 
λίμνη έπανήλθεν εις. τήν γαλήνην, ήσυχος, τώρα είμαι έδώ, 
τό βλέπεις . . . , μέ ολίγον - άρωμα.καί μέ ολίγον βίον. Ζ 
Καί, άπ’ έδώ κάτω, έγκαταλελειμμένον και πτωχόν,'υπό 
«ήν ύγράν σκιάν τής βάτου είδοχ, κατά τόν παρελθόντα 
χρόνον, τούς συντρόφους ώραιοτέρόυς. νά χαιρετώσι τάς 
πρώτας χαραυγάς τοϋ ’Απριλίου, . ήκοοάσθην τούς άρωμα- 
τώδεις αύτών ύμνους άνερχομένους πρός τόν Ούρανόν, τούς' 
είδον ιύδαίμονας, νά έγκάταλείπωσι -τήν. σεμνήν καί φίλην 
ταύτην πατρίδα των διά νά έκταθώσιν είς τόν κόσμον τοΰ 
κενοΰ καί τής ηδονής. Τούς.είδον ' ύπερηφάνους,, νά στέφωσι 
βαστρυχισμένας ξανθός κόμαςκαί λευκά.στήθη παρθένων, . 
τούς είδον άγερώχους·. νά κυριαρχώσιν άνωθεν μιας πορφύ-

, ρας ή ενός βοημικοΰ κρυστάλλου, τό δλον ενός όρίζοντος 
χρυσοϋ καί πλούτου σίς τόν περιπαθή στενόν χώρον τών, 
μικρών πριγκη.πικών αιθουσών, είς τήν αχανή λαμπρότητα 
τών θεάτρων καί τών σκηνών. Τούς είδον κατά πληθύσς

• μετά χαριέσσης κομψότητος έσχεδιασμένους έπί τοΰ λευκού 
σηρικ,οϋ καλλωπισμού νεαρών’ ήρραβωνισμένων είς τόν οί
κον τοϋ Κυρίου' τούς είδον είς χορούς, είς συμπόσιά, εύ- 
γενείς άγγςλιαφόροι έν τή φωνή τής πίστεως καί του έρω
τός. Καί .έγώ, εμεινον έδώ, άγον βίον επίμοχθον, έγνώ-, 
ρισα τάς χαραυγάς, ήσθάνθην τάς δύσεις,,άλλ’ ούδέν είδον. 
Έτιλείωσεν ή πορεία μου χωρίς νά μέ δρέψη μία φίλη, χειρ! ' 

Καί ήδη ΰποκλίνωί καθώς ύποκλίνωσιν είς τήν ανατο
λήν τής χαραυγής αί σκιαί, άς ή σελήνη έκτείνει έπι τής 
αύτής. Ιδού τό μοιραϊον τέλος μου ! Άλλά δέν έχω κανέν 
παράπονου’ ή ζωή μου σβύνεται ολίγον Ιλεεινή, ολίγον 
σιγηλή καί μελαγχολική ώς δύσις φθινοπώρου. Τελευτώ 
ένθα έγεννήθην δεν έβάδισα διά μέσου τοΰ κόσμου, δέν 
έγνώρισα τό μυστηριώδες ποίημα-^τοΰ έρωτος, δέν έδοκί- 
μασα τάς ήδονάς, τάς εύχαριστήσέις, τήν εύτυχίαν τής επι
γείου ταύτης ζωής, άλλά δέν γνωρίζω άν πρέπη νά θλί- 
βωμάι διά τοΰτο ! Ούδείς μέ έδρεψεν . . . ούδ.είς μέ έβε- 
βήλωσεν !. Άλλ’ ή ώρα παρήλθε καί έγώ πρέπει ν’ άπο- 
θάνω’ χαιρε, φίλε μου, χαΐρε ! . . . Χαΐρε, ώ γή γελώσα 
έρημος, ήν ή λίμνη φιλεϊ καί θωπεύει’ χαίρε, ω τοπεΐον έπί , 
τοΰ έκκρεμοΰςτοϋ οποίου ή άένναος καί φίλη σκιά τών μι
κρών καστανεών βλέπει! Γλυκέα χρώματα λευκοπρασίνου 
τών, χορτοβρυών ακτών καί τό βαθύ τοΰ .κρίνου, τής πέύκης 
καί τοΰ έλατου, χαίρετε ! Χαΐρε, γλυκεία κλιτύς, τήν ο
ποίαν τό' άρωμ.ατώδες ροδόχρονν ένδύει κατ’ έτος ! Χαΐρε 
ύδωρ διαυγές καί αγαπητόν τής λίμνης· άφίνω τάς ώρας σου 
ήσύχους καί ήρέμους, την φαιδρότητα τών ιδανικών σου δια
χύσεων, τήν θωπευτικήν -αύραν τής εσπέρας, τήν δρυμεϊαν 

καί «τάραχον πνοήν, ήτις συνοδεύει τάς ροδόχρους-πρωίας 
τοΰ Μαίου! Χαίρετε, ξυλάρια καί αλιευτικά πλοιάρια, ά- 
τινα έν τοίς άρώμασι τών ϊων καί τών κυκλάμων ,διεκπε- 
ράιοϋτε καρδίαςέρώτιπάς καί άγνάς.... Χαίρετε ! Άλλά τήν 
μνήμην σας φέρω μετ’ Ιμοΰ φίλην και μυστικήν συντροφιάν 
κάι άν ή λ.ύπη τοϋ μέλλοντος έλθη νά ταράξη τήν ησυχίαν 
μου, ώ τότε θά μοί εινάι γλυκεία ή επιστροφή μου πλησίον 
σας. καί είς τήν μονάξίαν ταύτην τήν πλήρη τρυφεροτήτων 
καί αρωμάτων θ’ αναπαύσω τήν ψυχήν μου !

Τοιουτοτρόπως τό δυστυχές ίο ν έτελείωσεν. "Ηκουσα την 
φωνήν του, εύγενής ήχος καί αγαπητός’ μία φωνή λεπτή, 
—λεπτή' όπως τδ θνήσκον άρωμά του, μελαγχολική καί 
σκυθρωπή όπως τό χρώμα τών μικρών καί τετμημένων πε
τάλων τόυ....

Και φ.θάσασα ή ύστατη στιγμή, όταν μοΰ ε’πε χαΐρε, 
.... νυγμόν ισχυρόν ήσθάνθην έν τή καρδίι^ μου καί ή ψυχή 
μου άπεφάνθη ούτω : Χαΐρε, γλυκέ μου φίλε, χαΐρε ! Τών 

. άνθρωπίνών ταλαιπωριών ή ’δική σου δέν είναι πρώτη’ σύ 
τοΰ βορβορώδους πέλματος της ζωής δεν εγνώρισές είμή 
τάς δχθας ένθα εγεννήθης· ή ζωή σου παρήλθεν άφωνος, α
παρατήρητος, ... αλλά δέν έθίχθη άπό τά δηλητηρ,ιώδ.η μιά
σματα τοΰ πέλματος.

Δίελθε ήρεμος !... ή σποδός τοΰ παρελθόντος δέν είναι- 
σποδός λήθης θανάτου’ αύτη θά όμιλήση περί σου ,έν καιρφ 
καί είς τό διάστημα τοΰ χρόνου καί θά ,άρωματίση τόν αέ
ρα διά τής αρετής σο.υ ! Χαΐρε I...

(Κατά τό ,’Ιταλικόν) ’ΔΗΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ

ΣΟΤΡΠΩΜΑΤΑ
/

2τόν ’Αντρικό Χβρταρίδη

Ή ννχτα φεύγει άγά-Ιια·, κι' απ' τά βουνά ί) «>;χή 
γ.Ινκά, γΛυκά χαράζει,

Δροσιές διαμάντια πέφτονν ’στη σκοτισμένη γή 
.· 'πού φορεσιά ά^αζει.

Λίς κ’ είναι νύγτ' ακόμα, μά πέρ’ άπ' τά βουνά 
τ’άστρο τς’ αύγης προβαίνει 

κανένα τυγτοποΰ.Ιι δέν σκούζει πουθενά 
, κ’ η πούλια άγάΜα σβίνει.

Clio

ΓΛυκο-ίαΛούνε τώρα,τού κάμπον τά πουλιά 
σ' όΛάνοιγτα Χον.ίοϋδια

Κι άκοΰγοντ άπό πέρα βοσκού γ2υκά φι·1ιά, . ί
κι'ερωτικά τραγούδια.

Ναύπλιον 1896.
, ' ΜΗΤΓΟΣ ΠΑΠΑΣΠΓΡΟΤ

—---- ------------ -

ΛΦΕ-Δ.ικ£θΐ rjsmsEis

Kataaxeaii rrexiraftένης ζΰμηΐ (μαγ’ϊε). Κατεργάζονται τριμ- 
μένην σήχάλιν (βρύζαν) μέ τό άπαιτοώμενον ποσόν βύνης καί άφοΰ 
γίνη ή έπίδρασις ψύχουσι τό ρευστόν μέχρι τής απαιτουμένής θερ
μοκρασίας και προσβετουσι 1(2.χιλιαγραμμον σόδας (έΐς 100 χίλια- 
γραμμα σηκάλεως) καί 360γρ- λίαν αραιού ύειικον όξίως, τό δέ όλον 

' μίγμα φέρεται τή προσθήκη μαγιάς είς ζύμωσιν. Ή σχηματιζο- . 
μένη ζύμη άφαίρεϊται άπό τοΰ ίσχυρώς άφρίζοντος ρευστόν διά τρυ
πητόν λεπιού (κοσκίνου τριχωτού) καί φέρεται εις ύδωρ 3που κα- 
τακάθηται. Τότε έκπλυνεται 2—3 φοράς δι’ υδατος καί πιέζεται 
έντός λινών σανιοίων ή άφίνεται νά στεγνώση προηγουμένως έπί 

πωρωδών πλίνθων μέχρις. ον λάθη σύστασιν μάζης αλεύρου. Έχει 
οσμήν εύχάριστον καί διατηρείται έν ψυχρώ μέρει 1&—20 ήμέρσς- 

,Ιπειχα αρχίζει ή σήψις" 100 χγρ. σηκάλεως δίδουσιν 6—8 χγρ.
■ μαγιάς.

Kara τής Μεταχειρίζεται' ο Μάκενζυ μίγμα ίσων
- μερών χλωρικόν Καλιού, καινού άλατος καί διττανθρακικοΰ Καλιού’ . 

15 δράμια τοϋ μίγματος διαλύνονται έχάστοτε είς 50 δράμια υδατος 
καί γίνονται δίς,τής ήμέραί.γαργάραι, ;

"Εγχρωμα χοτ^ΰΛύι πρδς γραφήν έπί ύάίου, μ'ετάά^οη, Λορ 
οε./άνης χΛπ. Παρασκευάζονται ώς εξής ύπό τοΰ Φάθερ 

Μαύρα. 
Λευκά.
Κυανα.
Κίτρινα.
Τά χρώματα συμμιγνυονται μετά τών λοιπών εν 

τριβοΰνται καί φέρονται είς τά προσήκοντα σχήματά δΓ ύδραυλι- 
κών πιεστηρίων, όπως τά μολυβδοκόνδυλα.

10 μ. αιθάλης 40 λευκού κηροΰ
40 λευκ. γρέμζερ 2Q » ..
10 χυαν. βερολίν. 20
10 κιτρ. χρωμ.1 20

:10 βτέαρ' ·
10 »
10 »

.10 » 
θερμφ, λειο-

»
»

7γ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ γ

Τό κινονμενον εκκρεμές.

. Γ?ώρίζομ&· οτι, ίάγ irrt.-luc tv ποτήμιον

νόατοι; yal xaMtteper αύτο ίι ίυχνρον τιμαρίου γάf τον εις 
τρόπον ωατε'να μη «λπέισέ^ετμι ό άτμοαφαιριχός άη(·, <5 ■
^ιίρτης /fa, χροαχοΛΛηθ^ έμμητιν&ς έπι τον γεί.Ιονς τον πο- 
τηρίον ΰννεπεία της .πιίοεως και έαν άναστρί^-ωαεν τό πο~ 
τήριοτ, τό ννμότ όίν θί-hi παντελώς εχμεναει.

Κ

Τυ πείραμα ί^αραόΐ,ύαι κάΛ^ιον ώς εζής : Προσόέαατε 
είς τό κε'ντρόν του γάρ,του τεμάχιον νήματος, προαίχο^τες 
καΛώς όπως μη νπάρχη οΰδεμία όπη, ην ir ανάγκη κΛείεπε 
δι’ Ισπανικού κηρού και άναρτήσατε τό ποτήριον, ώς δεί- 

-κχυ'σ'ι· το ημίτερον σγημα, είτε διά τής ιίϊρός σας, είτε διά 
τίνος χ,άρ^ίον καί θά δχή'τε οντω κινητόν εκκρεμές χωρίς τό 
ποτήριον νά δνναται ν άποσπασθρ ,εχεΐθεν. ΚαΙ ογι μόνον 

εκκρεμές τούτο δύναται νά διατηρμθή καθ’ 8.ίήν τί/ν ημέ-το

*
ι
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J άλλους κατέστ,ρεψε τήν βιβλικήν πλάνην τοΰ άκινήτο.υ τής 
γής έν τφ άπείρφ, ό κ,-. Μάξ Νανσολύ συνάγει ,έκ τών^τε- 
λευταίων έξερευνήσεων τών Πόλων, δτι ό.ήμε’τερος^πλανή
της έχει σχήμα δχι σφαιρικόν, στρόγγύλον μέν, · ή σχεδόν 

; στρόγγύλον, άλλ’.έξωγκωμένον ; περί τόν ’Ισημερινόν, πε- 
' πλάτυσμένον είς τόν Βόρειον Πόλον, καί έκτεταμένον δίκην

ουράς «ΐς τόν Νότιον Πόλον. .· ;γ· -
Το τίϊον, τοϋ ΒαΧζάκ. — Ό Γάλλος συγγραφιύς 

Βαλζάκ κατείχε τέϊ.ον,τό οποίον έπεφύλ’ασσεν είς φίλους στε
νούς, οΐτινες προσήρχοντο διά νφ πίνωσιν ές αύτοΰ, άοοΰ ή- 

,κουον παρά τόΰ Βαλζάκ μεγαλοπρεπές έγκώμιονί τοΰ τείου 
τού. Μόνονέίςτάςμεγάλας έορτάςό βασιλεύς τής «ανθρώπινης 
κωμφδίας» εξήγε τό τέίον έκ τοΰ μυρωμένου κιβώτιο1», του, 

, δπου τό- διετήρει ώς κειμήλιού' καί διηγείτο τήν καταγωγήν 
του. Αυτό τό τ#ον,·- έλεγε, τό -χίτρινον ώς χρυσός ένετίκός 
έκάλλιιργεΐτο μόνον διά τόν μΰτόκράτορα της $<νικϊ)ς ίν μι? 
μόνον έπαρχία " καί διά Μανδαρίνων είδικώς,;προσηρτημέ- 
νων είς αύτήν τήν ύπηρεσίάν. Παρθένοι· βυνέλεγρν'αυτό.πρό 
της.άνατολής τού ήλίου,' καί τό ,μετέφερον άδουσαι' είς τούς . 
πό.δας τοΰ αύτοκράτορος. Αυτό·τό'τέίόν ά Βαλίακ τό είχε · 
.λάβέι παρά τοΰ Ούμβόλδου, έίς.ονήτδ' Τδώρησεν· ό;αύτοκρα- 
τωρ τής Ρωσσίας. ό λαβών αυτό κάτ’ζΐύθείαν-παρά' τοΰ αύ- - 
τοκράτορος τής Σινικής. Τά προτερήματα του, έλ.εγεν,,ήσαν 

-ρχι'όλιγώ.τερον εκπληκτικά. Ήδύνάτο νά καταστήση μύω
πας τούς πίνοντας . ές αύτοΰ. τρεις φοράς καί'τυφλούς- τούς 
πίνοντας, εξ φοράς. · Ή διαβεβαίω.σις άύτη ώθησε τόν φίλον 
τοΰ μεγάλου συγγραφέως Λέοντά Γολσάν ν’ άνάκφάξη καθ’ .· 
ήν ώραν ήτοιμάζετο'νά πίη «διακινδυνεύω ενα οφθαλμόν, 
άλ.λά δότε μο·. νά πιω». .

■’-par. ,α.ΙΙά δυταταίϊις ναχάτορθ<ύ<Χρ τό πΐίραρα χαΐ όιά. 
_ μεχά·έ<>υ ποτηριού πιριίγοντος πιρισσότιρον.

Κα.Ιόν voiderτϊσθαι τ’ ά.1ιίγ>ι τις τά γιί.Ιη του ποτη
ριού διά Λίπουςπροςα.υζη'σιν τής στινοτΧρας ριτά τοϋ γάρ- 

/ του προσχοΛΛησιώζ., όπόταν τό ποτήριον elrai ρί.γάΛου βά- ■ 
' ρους χαι,δπότ'αν δ πιίραρίιτίατηο ιίται άργάριος. ’

' Φ. α. ■.

■ L

' ' i.

. ' ^ ■ ' . ■· •..lJ ;. -· -

’Η ίΐτϋβις τών Λτηνών>-— Πόσον υψηλά δύγανται 
νά πετάξωσι- τά πτηνά δεικνύει ή έξης παρατήρησις του 

. AiVesl'Sw κατά τήν έβδόμην 8βρίου 1895 παρετήριι ί.ν Βη· 
ρυτφ.τήν κάλυψιν .τών -πλειάδων ύπό της Σελήνης, παρετή-

• ρήσε καί αποδημητικά πτηνά δ,ιερχόμενα πρό τόΰ δίσκου της 
' .'Σελήνης. 'Εχρείάζοντοάναλόγως τοΰ- μεγέθους αυτών καί

τής άποστάσεως 4—-8 ' διά νά διε'λθωσι τόν δίσκον τούτον
/ έκ τούτου ύπέλόγισεν ο West τόύψος είς ο εύρισκοντό. είς 

8 — 15 χιλ.-μέτρα. : .. . - : '
- Άρτος έϋ flptovtSitoV. -Τό χαθόρθωμα τοΰτο. έπέ- 

. τυχεν ο αρτοποιός Φεσά έν Άβρη· ήγόραζεν έν Παρισίοις 
.. - άπί’ρα ποσά πριονιΒίων, έδιδε νά τ’ αλέθουν λεπτότατα καί

. τ' άνεμίγνυε' :μετ’ αλεύρου, ί δι’ ού κατετχ.ίύαζενάοτους· 
έπειδή.δέ ϊδι,8·, .1 τί':ψ<»(χ.Ι αύτόλεπτά τινά όλιγώ.τερον τών 
άλλων είχε μεγάλην, κατάνάλώσιν καί έγένετο. ταχέως έκά- 
τΰμμυριοΰχος- εις μίαν μόνην Ιπαρχίαν έξώδευσε κατ*αύ
τόν. τόν τρόπον ίντός 1 .έτους 500 βαγόνια πριονιδιών. Τό 
τελικόν δμως άποπέλεσμα· είνε ή φυλακή.

’Οδηγία» Γμ<ι καπνιστός.—’Π θεωρία ίτι ό κίνδυ
νος, -είς'&ν ύπόκεινταιηΙ'-καπνιβτα!·όφείλεται μάλλον είς στο- 

• -μαχικάς'ήάναπνευστίκάς διαταράξεις έπιβεβαιοΰται-όσημέ- 
< par τοΰτο επιμαρτΰροθσιν αί μεφαβολαί έν τφ σώματι τών 

' 'καπνιστών καί δη είς τούς όδόντάς,εντός του .στόματ ς.δπου . 
γεννώντας■ έρεβισμοί«καΐ·' φλεγμοναί έπαμβλύνουσαι την γεΰ- 
σιν καί |ν τφ στομάχι^ £πόυ παράγεται στομαχικός κατάρ- 
ρούςς Ένφ ούδόλως.’απεδείχθη 5τι τά· αερώδη συστατικά 
φθάνουσν’ διά τών πνευμόνων" εις τό αίμα (διτως·.βυνήθως 
νομίζεται),εΓνε άφ’ Ιτέρου άνοίμφισβήτητον, δτι ό καπνιστής· 
παραλαμβανει’ έκ τού· στόματός του τά στερεά, υγρά καί 

' αερώδη προϊαντα·.του κτπνοδ. Καλόν λοιπόν εινε ά.’,.άποφεύ- 
γωμεν τό ■ κάπνισματην νύκΐα- ηαι .την πρωίαν πρό τβΰ προ
γεύματος, ^φ’ ου η πείρα έδίδαξεν ότι αύτό κυρίως είνε βλα
πτικόν ωσαύτως «ερέπΜ ν’ -άποφεύγωμεν τϊ.κάπνισμά καθ’ 
δλχς τάς σωματικός κινήσεις ώς ό χορός, ή γυμναστική κλπ. 
έκτδς τούτου "ό καπνιστής -πρέπει· ν’ άποδιώκη· -τόν καπνόν 
άμέσως άπό- «ού στόματος, ουδαμώς δέ νά τόν διαβιβάζη 

. διά της ρινός και νά τόν καταπίνη. Ίδίώς δε δέν πρέπει νά 
• κράτη συνεχώς τό σιγάρον διά τών χειλέων, ούτε, νά τό κα- ■ 

,πνίζή. μέχρι τρΰ. τελευταίου τέλους.
•Τό κάπνισμα διά.κάπνοσύριγγος εϊνε άβλαβέστερον του 

. τών σιγάρων καί σιγαρέτων.-; ταύτα.εινε τά μάλιστα επι
βλαβή, έκτός τού· δτι- μιγνύουσι πολ-λάκις τόν καπνόν 'μετ' 
οπίου ερεθίζεσαι 9 τις'καύσεως τόν χάρτου κα-πνόςτούς 
οφθαλμούς, ξηρχίνεε- τό στόμα και παράγει, βρογχίκόν κά-

• τάρρουν. Συστηματικά!-πλύσεις τοΰ στόματος είνε λίαν'ώ- 
-Ίφέλιμοι. Πρδ< τοΰτό χρησιμοποιητέον -κοινόν ύδωρ, έν φ

διέλύθη.μαγειρικόν άλας{ί ··δρ. .άλατος έίς 250 ύδατος) διά 
. . τούτου-^^έ,πει .νά πλύνηταιτόάτομα τρις τής ημέρας καί 

ιδίως την εσπέραν.γερό του ύπνου,. / '

Τό <1χΛμα τΛς.· γήςύ.—Έπιστεύετο μέχρι,τοΰδεγενίΤ 
• κώς,ίτιΤό ήμέτερος πλανήτής είνε-σφάιροειδής πεπλατυσμένος 

είς τους Πολουςκαί έξωγκώμ<ένος περί τδν Ισημερινόν.Άλλ’. 
ή πίστις/αύτη - έξέλιπεν ·ηδη.-Ως ό Γαλιλαίος μετά τόσους

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Λ. Τ. ΜιτνΧήτητ. ’Επιστολή έλήφθη. Ταχυδρόμικώς έγράψα- 
ψεν καί αναμένόμεν -νεωτεραν σας.—/7. j Παρισίοις. Σας απην- 
τήσαμεν χάί άναμένομεν απάντησίν.σας.—4. Σ. Πάτρας Συνδρο
μή σας έλήφθη, Άκόδέιξις.. μετ’αριθμού λαχείου σχς άπεστάλη 
τά/υδρομικώς. —Σ· θ. Γ ■ ' α4άί»ο»·;' Δελτάριον έλήφθη- Φύλλα 
σας άπεστάλησαν- εχ νέου —, Λ Σ^· HeipaiS, Συνδρομή σας έλή- 
Ϊθη. Άπόδειξις έδόθη κομιστή—-Κ,. 0. Χωτ[ποΧιτ.' Συνδρομή σας 

'ιήφβη. Άπόδ?ιξις μετ’.αριθμόν λαχείου σας άπεστάλησαν ταχυ
δρομικών. — Μ Γ Β, Σιιρον.Δελτάριον έλήφθη. . Εΰχαοιστοΰμεν 

■ Σ|5ς έγράψαμεν περί τής λήψεως όλων.—ί <3 ί ΣΡρον Σάς εγρά- 
ψαμεν.. Φροντίσατε παραλαβήν επιστολής...— Ζ." 4. Λ Σϊήιο»·. Σας 
έγράψάμεν. "Ολά δημοσιευβήσοντατ. · ‘Ησυχεϊτε — Β. Β ΰ. Σΰροτ. 
Ένθύμιον έλάβομεν χα' σας ύπερευχαριστοΰμεν. Σας έγράψαμεν.

• Μ; ·ί, ίωπ] τσ-ί«*·, ’Επιστολή σας έλή0ή, ταχύδρομιχώς γρά.- 
φομεν. Καβυστερόυμένών φύλλων-άναμίνομεν σήμείωσιν.δπως άπο- 
σΐείλώμεν ΰμίν δωρεάν.— X. ί. Σμήρτήτ. Δελτάριον-ελήφθη.· ά- 
ρίβμοΰς 11 χαί 12 άπεστείλαμεν έχ νέου.—Λ. Α ;- Π«ραια. ’Επι
στολή σας έλήφθη καί θφλόμεν συμμορφωθώ έφ’ ίσον μας είναι δυ
νατόν χαί ήσυχεΐτε,—Ζ. Μ. .ΊαμαϊΛίαν Αελτάριον έλήφθη, άλλά 

'δέν συμμορφουμεθα μέ αυτό, διότι προσεχώς 6α άντάμωβώμεν καί 
τά λίγομεν —- Π. Κ ΓαΧάζιος. -Επιστολή σας έλήφόη καί σας ά-. 
,πηντήσαμεν ταχυδρομιχώς.—-Β. Λ. Κάϊροτ. ’Επιστολή σάς έλήφθη

■ καί προσεχώς θα σας ίδωμεν προσωπιχώς οπότε χαί έξηγόύμεθα.— 
Ν. Π ΤρίποΧιν.. -Τό ψύλλον θέλει άποστέλλεται ώς γράφετε αύ- 
τόβι χαι ήσυχεΐτε.—Γ. Μ. Κων]πο ‘ιτ. 'Επιστολή σας καί αποδεί
ξεις έλάβομεν έχει καλώς., — Σ. Μ. Omdurmau. ’Επιστολή σας 
έλήφθη και θέλομεν’ φροντίσει ώς γράφετε-χαί Οά σας άπαντ.ήσωμεν 
τά δέοντα.—;V. Κ Σρνρτητ. Συνδρομή, σας ίλήοθη. Ταχυδρομι
κές σας άπεστειλαμεν άπύδειξιν μετ’ αριθμού Λαχείου σας. —Κ.

• Σ. Όδησϋότ. Ζητουμένους ούσ. τόμους τής Φύσεως σας άπέστεί- 
λαμεν 'ταχυδρομιχώς έπί συστασει. —,Κ. Κ. ΣΧάτιτα. , ’Επιστολή 
σας έλήφθη καί θέλομεν ακριβώς συμμορφωθή πρός αυτήν χαί ήσυ- 
χεΐτε- Νέον .συνορ-μητήν ένεγράψαμεν- καί αναμένομε·/, ώς γράφετε 
τήν συνδρομήν του. — iV, άιΑ^αγ&τς, ζ Άμφότερα. αί έπιστολαί 
σας Αήφθησαν. Σας άπήντήσαμεν χαί άπεστείίαμεν φύλλα χαί χα·- 

' ταλόγόυς. ”Ηδη άναμενομεν νεωτέραν σας

Τυπογραφιών
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