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Φίλος τις και συνάδελφος έ£ Αμερικής, ό Tello d’ 
Apery, μας άπέοτειλεν έσχάτωςτο "Gouriier des Etals 
Unis»,περιώνυμον ήμερήσιον Φύλλοντής Νέας Ύόρκήο, 
έν ω προκεψένου π«ρί τής άνακαλύψεως τοϋ τηλεγράφου 
άνευ σύρματος, δημοσιεύεται περίεργον βυζαντινόν, 
ανέκδοτον, δι ’ ού ό διατριόογράφος θέλει νά ΐσγυριοθή 
διά τούτου, δτι ή άνευ σύρμχτος τηλεγραφία ήτο κάτ- 
πως γνωστή ή μάλλον τελειότερα καί κάτ ’ ιδιάζοντα 
τρόπον τό πάλαι, καί ότι ή τηλεγραφία αύτη δέον νά 
κληθή τηλέφωνον ή μάλλον τηλέφωτον.

Ό έργάτης τού έν λόγω άρθρου έπικαλεΐται «Τήν 
Συλλογήν των έργων τοϋ Βασιλειάδου Μνατσίου» ποιη- 
τοΰ, γραμματολόγου καί μυθιστοριογράφου,' άκμάσαντος 
3ο έτη περίπου μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινου
πόλεως · '

ΤΑ βιόλίον τοΰτο, μεταίύ άλλων .ασήμαντων δημοσιευ
μάτων, λέγει ότι περιέχει καί μακράν τι ιστορικόν έρωτικόν 
διήγημα έν ω υπάρχει κεφάλσιον άέιοπερίεργον, σχετικόν 
πρός τό περί ού,ό; λόγος ζήτημα.

Ό ’Αμερικανός συνάδελφος ισχυρίζεται οτι άνέγνωσε 
τό κεφάλάιον τοΰτο έν τε. τώ πρωτοτύπω. κάί έν μετα
φράσει, ϊνα βεβ.σιωθή περί τής άπολύτου πιοτότητος αΰ- 
τοΰ Ή μετάφρασίς δ' έγένετο έκ τοΰ έν Βενετία τω ιύοφ

- ύπό τοΰ Albe. Manuce δημο,σιευθέντος είς δίπτυχον 
. πρωτοτύπου και έτυπώθη τό πρώτον έν τώ άμερικανι κώ 
τούτω φύλλω. Ή περικοπή τοΰ Κεφαλαίου έχει ως έζής.
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« Ή μετά λευκών ώς γάλα όφθαλμων τυφλή νεάνις 
δέν ήτο πριγκήπισσα, ώς το πρώτον ένόμισεν, ό λίαν έν f
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θουσιασμένος Πολυδάμας, άλλ’ ήτο τι περισσότερον τής 
μάλλον διάσημου πριγκηπίσσης καί ήναγκάσθη ν' άποδε- 
χθή ούτςς τοΰτο, όπόταν αύτη τώ διηγήθη τήν ιστορίαν 
της. Ήτο όντως κόρη μονογενής τίνος, δστις έπί πολύ 
έκράτηοεν είε τάς σοφάς χεΊρας του αΰτας τάς τύχας 
τής αύτοκρατορίας καί οσπς θά. εΓχε μεταβάλλει τήν ο- 
ψιν του κόσμου άνευ τής άνοήτου ειμαρμένης τοΰ τε
λευταίου ημών Αύτοκράτορος. Ό Πολυδάμας έπιμελώς - 
επί. τών πινακιδίων του έσημείωσε τό θαυμαστόν διήγημα 
τής τυφλής νεάνιδος, ήτις αμέσως άτίέθανεν, άφοΰ τω 

. διηγηθη τοΰτο· ώοεί ν’ άνέμενε τήν πέρίσταοΐν ταύτην 
διά νά άποθάνη, περίοτασιν, καθ ’ ήν η μνήμη τοΰ πα- 
τρός της έίηφανίζετο κατά τής άχαρίστου ' λήθης τών 
ανθρώπων. . .

.Πώς τά πινακίδια ταΰτά τοΰ Πολυδάμα περιήλθον μέ
χρι τής μονής των λευκών μοναχών τής Μελαίνης Νή
σου δέν έπιτρέπεται νά εϊπη τις καί όφείλουσι μόνον νά 
,γνωρίζωσι τούτο έκεϊνοι,. οίτινες δέον νά το γνωρίζωσι. 
.’Αλλ’οτι ήλθεν ό χρόνος,-καθ’δν’δέον ν’άποκαλυφθή 
τί περιεΓχον τά πινακίδια τοΰ .Πολυδάμα δέν ύπάρχει άμ- 
φιάολία, άφ’οτου οΐ'λευκοί μοναχοί τής Μελαίνης Νήσου 
έγένοντο οί Μελάνες Μοναχοί τής Λευκής Νήσου, ώστε 
τό πράγμα θά λεχθή ώς πρέπει νά λεχθή.. :

Τήν τρίτην ημέραν πρό τής κοισίμου έφόδου^τής γε- 
νομένης είς τήν αθάνατον πόλιν ύπό τοϋ Μωάμεθ,άνθρω
πος τις παρουσιάοθη εις τά ανάκτορα τοΰ αύτοκράτορος 
ίσχυριζόμενος οτι ήτο κάτοχος μυστικού, δυναμένου νά 
σώση τήν αύτοκρατοοίάν. ΉρνεΓτο δέ νά ανακοίνωση τό - 
μυστικόν τούτο είς ουδένα τών υπηρετών, οίτινες τόν 
οιηρώτουν, άπαιτών ϊνά όδηγηθή ενώπιον τοΰ Αΰτοκρά- 
τορος προσωπικώς. Τούτου δε γενομένου άνεκόίνωσε. τά ' 
έέής :

—Κωνσταντίνε Παλάιολόγε, δύναμα; κατά τήν στιγ· 
μην ταύτην νά σέ κάμω νάϊδήό .καί νά άκούοης τί κά- 
μνει καί τί λέγει όέχθρόςσου.ί

—Πώς δύνάσαι τούτο; άντεϊπενό αϋτοκράτωρ .Κατά 
τάς ασφαλείς πληροφορίας τάς όποιας μοι δίδουν.οί κα
τάσκοποί μου, γνωρίζω ότι ό Μωάμεθ κατά τήν στιγμήν
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98. II ΦΤίΙΪ

ταύτην oiptakcTcu είς άπόστασιν 3οο σταδίων έκείθεν 
φ τοϋ Βοσπόρου.

—Εις Βοοο στάδια Καί έτι πλέο'ν άνεύρίσκηται, έπα- 
νέλοβεν ό ξένος, δύναμαι καί πάλιν νά σέ κάμω νά ίδης 
καί νά άκούσης τι κάμνει καί τί λέγει, νά τόν ίδης _μέ 
τούς οφθαλμούς σου καί. νά τόν άκουσης μέ τά ωτα σου.

Ό Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος ένό|ΐιαεν, '0τι είχεν 
- ένώπιόν του'τρελλόν τινα, άλλά τούτο δεν διήρκεσε πολύ 
διότι ό ξένος είχε φυσιογνωμίαν έξαστράπτουσαν έκ τής 
λογικής καί ώμίλει μετά πολλής φρονήσεως..

— Βασίσθητι, ελεγεν, είς τήν ακαταμάχητου δύναμιν, 
• ήν θά σοί δύση όπερ σοί προσφέρω Γνώρίίων άπάσας τάς 

. άποφάσεις καί άπάσας τάς πράξεις τοϋ εχθρού οου ώς νά 
' . παρίστασο εις τά συμβάντα του, δεν γίνεσαι ούτω κύ

ριος αύτοϋ ; Μάθε εκτός τούτου, βτι δεν: ανάτρεξα είς 
ούδρν μαγικόν τέχνασμα, άλλά μοναδικώς διά τής γνώ- . 
σεως τών φυσικών πραγμάτων έγεινα κάτοχος τοϋ μυστι
κού μου. Θά σοί Ανακοινώσω δε τόν τρόπον έάν θέλης.

— Άς βεβαιωθώ μόνον περί τοΰ αποτελέσματος, άπε- 
' κρίθη ό Αύτοκράτωρ καί τούτο μοί αρκεί. Κάμε με νά 

ίδώ καί .νά ακούσω, όπως λέγεις.
< — Τό ανάκτορόν σου, επανέλαβεν ό ξένος δέν είναι
-κατεοκευασμένον ποσώς πρός τούτο. Έλθέ είς τήν οικίαν . 
μου όπου υπάρχει δ,τι' αναγκαίοι διά .τό θαύμα τούτο.

Κωνσταντίνος, ό Παλαιολόγος ήτο μέν εύήθης, άλλά 
γενναίος καί ήκολούθησε τον ξένον, δστις έν τούτοις τώ 
έφάνη άξιος εμπιστοσύνης. Τον ήκολούθησε δέ μόνος ως 

■: άπήτει εκείνος. Ούτω μετέβησαν είς τήν οικίαν τοϋ ξέ
νου; ήτις άπηρτιζεν.μίαν υψηλήν αύλήν καί βπου, έγέ- 
νσντο δεκτοί ύπό νέας τίνος τυφλής μέ ' οφθαλμούς ως 
τό. γάλα λευκούς καί πρός τήν οποίαν ό. ξένος είπεν: .

— Ό ιστός τών μελανών αστραπών ήρθώθη ;
. -—Ναι, άπεκρίθη αύτη' καί ό θάλαμος τοϋ σ ότούς 

είναι κλειστός». < ζ·
Ό, ξένος ήρώτησε τότε τόν Κωνστοντίνον, έάν φο.- 

βήται νά είσέλθη είς τό» θάλαμον αυτόν, καί τού αύ- 
- τοκράτορος νεύσαντος άρνητικως, είσήλθον εκεί.

- Έν τώ θαλάμω.τούτω έπεκράτει απόλυτον οκότος καί I 
σιωπή θανάτου.

Αίφνης έν τώ σκότει τούιω σινδόνη φωτός διεχύθη ώς 
καταρράκτης- καί έν τη σιωπή ταύτη θόρυβος καί-κρό- 

τοι έξερρβγησσν.
-Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος έΤχέ πρό αύτοϋ τόστρα-

- τόπεδον τοϋ Μωάμεθ, μεθ’όλης τής κινήσεώς-του. Έ- 
•πήδησεν όπισθεν αύτοϋ μέ -τήν χεΐρά ρφτκτώς είς τήν λα 
όήν τού ξίφους, του, έτοιμος νά υπεράσπιση τήν ζωήν 
του, ήν ένόμισεν άπειλουμένηνί

— Ήουχασον, τώ λέγει ό ξένος, τό στρατόπεδον αύτό 
εύρίσκεται είς 3οο σταδίων άπόοταοιν έκ'εϊθεν τού Βο- 
οπόρσυ. \ -

— Είσαι λοιπόν ό Διάβολος ί άνέκραξεν ό άύτοκρά- 
τφρ έκπληκτος. - .

— Όχι, άπήντησεν ό ξένος, είμαι απεναντίας χρι
στιανός καί δία τής χάριτος τού Θεού γνωρίζω τήν τέ
χνην νά κάμνω τό θαύμα τούτο; ..

Τότε ό Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος είπε κοθ’ εαυ
τόν :

— Έάν ό άνθρωπος ουτοε θέλη νά είναι αύτοκράτωρ 
είς τήν θέσιν μου, δυνατοί λοιπόν νά γίνη ;

Καί σύραε τό ,ξίφσς του έκτύπησεν αύτόν θανασίμως, 
τήν σύτήν δέ νύκτα ή κατοικία τοό ξένου τούτου έπυρ- 
πολήθη καί κατεδάφίσθη άρδην έκ θεμελίων. Ή δέ τυ-

- φλή νεανις μετά -τών λευκών-ώς γάλα οφθαλμών της έ· 
φυγέν έκ τής οικίας όπως σωθή ,-καί δέν ήδυνήθησαν νά 
τήν έπανεύρουν. Δέκα τρεις ημέρας μετά ταϋτα έγένε- 
το ή έφοδος κατά τής Κωνσταντινουπόλεως, περιελθοΰ- 
οηςείς τήν έξουοίαν τών. ’Οθωμανών, χάρις εις τήν η
λιθιότητα τοΰ Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου.»

Ό εργάτης τοΰ άρθρου τούτου έψιάτά τήν προοοχήν 
έπί των δύο περιέργων και σαφών φράσεων, δηλαδή τοϋ 
ΐοτού των μελανών αστραπών και .τοϋ σκοτεινού δωμα
τίου, έπιλέγων οτι, πρέπει τις ν’ άναγνώοη διά νά έν- 
νοήοη, μολονότι θεωρεί κατά γενικόν λόγον μωρόν τδν 
Βαοιλειάδην Μνάτσιον,ώς ανίκανον άρμοδίως νά σκεφθή. ’ 
Φρονεί άδιατάκτως έν τοντοις, ότι πρόκειται σχετικόν 
τι περί τηλεφώνου, τηλεφώτου καί τής άιευ σύρματος 
τηλεγραφίας.

Ήδη ό έπιστέλλων ήμίν τό άρθρον τούτο, συνάδελ\ 
ψος, Tello d ‘Apery έξ ’Αμερικής,έρωτά τήν γνώμην ημών 
περί τοΰ ζητήματος τούτου καί τί φρονοΰμεν· ήτοι άν 
τδ έν λόγω έργον τοϋ Βασιλειάδου Μνατρίου πραγματι-

ΗΦΥΣΙΣ

κώς ύπάρχη, διότι ώς γνωστόν, οί ’Αμερικανοί φαντά
ζονται Kal· γράφουσιν ό,τι θέλουν καί δεύτερον ποία ή 
γνώμη ημών έπί τοϋ έν λογω ζητήματος τής άνευ σύρ
ματος τηλεγραφίας.

Περιοριζόμενοι τό γε νϋν έχον είς την άναγροφήν τού 
ζητήματος, έπιφυλσσοόμεθα είς προσεχές ψύλλον νάδη- 
μοσιεύσωμεν τήν σχετικήν άπάντησιν. Φ, Π,

ΕΟΡΤΑΙ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

ΈπΙ τή άποπλεύοιι τών τριών ήμών θωρηκτών',απερχομένων 
tic Μασσαλίαν;- ίνα μετάσχωσι τών έορτών, οϊτινεο Ινδιαφέ· 
ρουσιν ήμδς τούς Έλληνας κατ’ έίοχήν άπδ ιστορικής καί πο
λιτικής άπόψεως, θεώροΟμεν έπίκαιρον νά δημοσιεύσωμεν τά 
έπάμενα.
_. Οί αρχαίοι πρόγονοι Λμών, προορισ'θέντες. ύπό 
της παντοδυνάμου Προνοίας νά δήμιουργήσωσι 
θαυμάο'ιον πολιτισμόν καί νά χρησι^,εύσώιίιν ώς 
όργανα τοϋ έκπολιτκΛιοΰ τών διαφόρων λαών, έπε- 
τέλεσαν έξαισίως την ιστορικήν ·καί παγκόσμιον 
αύτών αποστολήν. Έπλήρωόαν πάσας τάς άκτάς 
τον Εϋξείνου καί της. Μεσογείου ελληνικών πόλε
ων διά τον-άπόικιοΤικον αύτών πνεύματος καί έ- 
δηΐΐιούργηιΛνν τοιούτω τρόπω πανταχοϋ εστίας φω
τοδόλους τον Ελληνικόν πολιτισμού. Πάσαι. σχε
δόν, αί πόλεις των 'Ελληνικών χωρων καί τής·έλά<ί- 
σΌνος Άόίας έξέπεμψαν αποικίας είς τάς παραλί- 
ονς χτόρας, τάς οίκόνμένας ύπό βαρβάρων,λαών, 
άνέπτνςαν δέ. έν αύταϊς τόν Ελληνισμόν καί τό 
έμπόριον . Μεταξύ τούτων έξέπεμύεν αποικίαν καί Λ 
έν τη Έλάσσονι ’Ασία πόλις Φοίκαια, ήτις ϊδρνσε 
πρό δνο χιλιάδων καί πεντακοσίων ετών έν κόλπώ 
λαμπρω .τής παραλίου Γαλατίας, τήν μεγάλην καί , 
λαμπράν Μασσαλίαν. Ή ; πόλις αύτη ταχέως περι- 
ελθοϋσαείς ακμήν καίκτησαμένη δύναμιν, έπλήρω- 
σεν ελληνικών πολισμάτων πάσαν τήν νϋν μεσημ
βρινήν Γαλλίαν, τήν άλλως καλουμένην Προβηγ
κίαν, καί οιέδωκε παρά τοίς Γαλάταις τήν Έλληνι- ' 
κήν γλώσσαν, τά Ελληνικά γράμματα, τόν Έλλη 
νικόν πολιτισμόν.

Ό περιώνυμος Μασσαλιώτης Πυθέας έπλευσε
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διά τού ’Ατλαντικού πθός τήν' βορείαν θάλασσαν 
καί άνακαλύψας χώρας άγνόίστους,-άνεδείχθη ού
τως εί< τών μεγίστων θαλασσοπόρων. 
Δεκατέσσάρες πόλεις Έλληνικάί, προελθούσαι έκ 
Μασσαλίας διά των άποικισμών',περιεκόσμησαν καί 
έξεπολίτισαν τά παράλια τής Γαλατίας,οί δέ Ελλη
νικοί άποικιάμοί τών Μασσαλιωτών έπεκτάθέντες 
καθ’άπασαν τήν νϋν Προβηγκίαν, έξίκοντο πολύ., 
έσωτέρω τού Λουγδούνου,τής νϋν μεγάλης πόλεως 
Λυώνος. Έτι δέ καί σήμερον πολλαι τών παραλίων 
πόλεων ψέοονσι διεστραμμένα Ελληνικά όνόματά. 
Ή Μασσαλία καλείται. «ΝΙαρσέϊγ»,· τό . Άντίβιον 
« Άντίμπ», τό Τελώνιον «Τουλών», τό Μόνοικον, 
«Μοναχόν», Α Νίκαια «Νίς».

, Τήν ακμήν αύτής ή. Μασσαλία διετήρηάεν έπί 
πολύ καί κατά τούς χρόνους τής Ρωμαϊκής κατα- 
κτήσεως, πρωτεύουσα είς τό έμπόρίον, διαδίδουσα 
οέ τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί τόν Ελληνικόν 
πολιτισμόν έν Γαλατίφ. ' Κατά, τόν δεύτερον μετά 
Χριστόν αιώνα ό αρχιεπίσκοπος τοΰ Λουγδούνου, 
ή τής Λυώνος, Ειρηναίος, είς τών μεγίστων πατέ
ρων καί διδασκάλων . τοϋ 'Ελληνικού Χριστιανι
σμόν, έδίδασκεν άπό τού άμβωνας τά πλήθη τών 
πιστών έλληνιστί, έν δε τή γλώσση τών Προβηγ
κιανών, ήτις διαφέρει πολύ τής γαλλικής καί έχει ■ 
φιλολογίαν ίδιαν, λαλείται δέ ύπό πέντε έως έπτά 
έκατομμυρίων ανθρώπων, άψθονοϋσιν αί έλληνικάί 
λέξεις. - Χ
, Πανταχοΰ σχεδόν τής μεσημβρινής Γαλλίας 
.φαίνονται ίχνη,, έν πλήθει, τού άκμάσαντος έκεί 
ελληνικού πολιτισμού· καί αύτοί οί Μασσαλιώται 
τής σήμερον, σννείδησίν έχοντες ή μνήμην τών . 
έλληνικών παραδόσεων, περίεκόσμησαν τό μεγαλο- 
,πρεπές αύτών Χρηματιστήριον μέ τά ονόματα καί 
τά αγάλματα τον ΙΙυθέα καί τών άλλων περιωνύ
μων ‘Ελλήνων Μασσαλιωτών, άνέστησαν δέ έν δη
μοσία πλατεία τό άγαλμα τοΰ μεγάλου ποΐητοΰ τής ; 
Ίλιάδος, χαράξαντες ύπ’ αύτό γαλλιστί τήν έπι- 
γραφήν : «υί απόγονοί t&r Φωκαίων είς τόν "Ομηρον». 

Τά άνωτέρω είρημένα αποκαλύπτουσιν ήμΐν τό 
ιστορικόν καί πολιτικόν ,ένδιαφέρον τών έν Μασσα-

Μ
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(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου φύλλου)

Τδ ποδήλατο» χρησιμεύει ήδη παντού και έλπιζεται δτι 
είς τό μέλλον αί .έκδουλεύσει; του ε'σονται μεγίστης σπου 
δαιότητος.Καί όντως ουδέποτε τό ποδήλατο» διίτρεξε τοσοϋτον 
πυρετωδώ; τάς δΣούς των.πόλεων, όσον κατά τήν σύγχρο- 
νον -ήμών έποχήν. Μέ όλίγα χρήματα καί ολίγα μαθήματα ' 
γίνεται τις ήδη άριστο; ποδηλάτης, -δηλαδή ίππεύς πρώτης 
τάζιως τοΰ νεωτίρου μεταβατικού συστήματος. Ουτω χω
ρίς νά προσοοκώμεν, τδ ποδήλατον·Ιγίνετο -οΰχί μόνον.κοι
νωνικόν ευεργέτημα,. αλλά και δ ίππος του πτωχού, -β ίππος 
πρινΤος ανθρώπου, τό.,ιύκολώτβρον καί οίκονομικώτερον μι
σό» ^της^σωματικής μας-μετοφοράς. Άλλά μέ τδ νέο» τούτο 
σύστημα'-^λάζει καί τδ ένδυμα, .δ.ότι συν τφ χρόνφ παρα
τηρούμε» οτίί^ίαγκασθώμεν νά φίρωμε» βραχύ ένδυμα καί 
μαχράς πιρικνημίδ'ί^μετά μικρούJiai στενού πανταλονιού. 
ίΐίλου; δέ μετά μικρβϊ-ϊ^παντελώς πλατύγυρου. Αί δέ γυναι- 
κε;;; Αι, αυτάς: &;τά;-άφήσωμεν σύ» τφ συρμφ εκάστατι 
ν’ αλλάζουν καί ένδυμαβίαν.-.Φό: βέβαιον όμω; είναι, <5τι.αύ-

μακρά; π»ριχνημ.ίδ^μίτά: μιχροΰ<λλι ατενοΰ πανταλονιού.

Xt;;; Αι, αυτάς τά;-.;^ . ....
ν’ ίλλ^ουν χαι Ιγδυμαβίαν.-.φό; βέβαιον όμως είναι, δτι

■ j4
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ται άπαραιτήτω; ·θά ψερωσι μακρά; πάντοτε περικνημίδας 
καν κοντά φορέματα, Είδο; φουστανέλλας. Et; τινα; περι
πτώσεις τδ ποδήλατο* άντιχαθιστφ βαθμηδόν, τδν ρόλον τοΰ 
ίππου. Έαν παρατηρήσωμεν βες τάς στρατιωτικά; ασκήσει; 
βλέπομε» τού; ίππους τών άγγελιαφόρων και τών κυνηγών 
άντιχαθιβταμίνονς »ΐς 2λα τά έθνη ύπδ ποδηλάτων. Τά πο · 
δήλατα δέ ταϋτα ένέχουσι χαι τδ προτέρημα νά περιμαζώ 
νωνται ούτως ώστε ό στρατιώτης νά δύναται νά φέρ^ την 
συσκευήν ταύτην, δηλαδή, τόν ίππον του, επ’ώμου, οσάκις 
ό ίππο; του ούτος δέν δύναται νά μεταφέρη αυτόν, ήτοι ιΐ; 
-τά όρη χαι εις τάς αποτόμους καίκρημνώδεις δ αβάσεις.

■ Σχίδόν παρ’άπάσαις ταΐς Εύρωπαΐκαϊ; στρατιαΐς εΐση- - 
χθησαν τά μάχιμα λεγάμενα ποδήλατα, tSiqt έν τφ ίππικφ 
οπού θεωρείται άπαραίτητον. πρώτης τής Γαλλίας εισαγα· 
γούοη; τδ σύστημα τούτο. Οί Γερμανοί βραδύτερον, οί Βέλ
γοι, ’Ιταλοί, Ρώσσοι καί Αυστριακή οιωργάνωσαν ελαφρά 
σχετικά σώματα νεωτέρου συστήματος, χωρίς βεβαίως νά 
χαταργησωσιν έτι τό ύπάρχον ιππικόν των, άλλ’απλώς 
όπως ύποβοηθώσι τούτο. ■ *

Ώστε έν πολέμφ ήδη παρ’.&πασι τοίς ευρωπαϊκοί; στρα
τοί; δ χαλύβδινος τροχοφόρος -ίππος αντικατέστησε τόν ί»- 
σαοκον, ομοίως δέ είς τάς-ταχυδρομικά; μεταβιβάσεις, ανα
γνωρίσεις, αψιμαχίας καί iv άνάγκ-j είς τάς περίπλοκός.

Άλλά και είς τδ ναυτικόν τδ ποδήλατον προώρισται νά

ft
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- παράσχη μιγίλα; ίκδο·Λ»ύ®<ις. Πάντ»; σχεδόν οι άξιωρ,ατι- 
κοί τώ» εύρωπχϊκών πολεμικών πλοίων ίΐσΐν εφοδιασμένοι 
διά ποδηλάτων, ουτω;. ώστε μόλι; εξέρχονται εΐ; τήν ξη- 
ράν, ά»τΙ ώ; άλλοτε νά τρίχωσιν ει. άναζήτησιν τών πρώ- 
τω» κατεσκλτ.κότω»; ίσχ»ών ίππων, μόλι;-ήδη πατήσωσι τόν 
πόοα των εΐ; τή» ξηρόν, ανέρχονται ίπι τών ποδηλάτων των 
καί διοτρέχουσιν άνευ χρονοτριβή; πλέον τά; βουλομενας 
άποστ.άσει; καί οή άνευ ούδεμιά; προσθέτου ,δαπάνη;. Ήδη 
δέ αΐ άκτάΐ τή; Μεσογείου καί τοΰ ’Ινδικού Ωκεανού δίν 
έχουσι: πλέον ει; διάθεσι» αύτών ίππου; ή ήμιόνους.

Άλλ’έλθωμεν και εΐ; τόν πρακτικότερο» βίον. Οί ιατρό1 
τών κωμοπόλεων καί χωρίων, οί κλητήρε;, οί τχχυδρ. κα1; 
τηλεγρ.-διανομεΐ;, οι υπάλληλοι καί οί έμποροι διατρέχουσ* 
πάντ»; τά; άποστάσει; διά τού ποδηλάτου καί εκτελοϋσιν 
ήδη ευχερέστερο» καί οικονομικότερο» ή διά' τοϋ ίππου τά 
κοινωνικά αύτών καθήκοντα..

Άλλ'ή αναμφισβήτητο; έκδούλευσι; τού ποδηλάτου μο
λονότι προώρισται ν ’ άφήση ζωηρά τά ϊζ·,νή του έπί τή;

- ιστορία; τοΰ δεκάτου έννάτου αΐώνο;,δέν προώρισται δμω; νά 
έπιφίρη και τά όριστικά άποτελίσμανα, ατινα ή αυτοκίνη
το; δύναμις' μέλλει όσον ουπω να έπετελέσ^. "Τό ποδήλατον 
δύναται νά θεωρηθή ώ; προμηθεύ; καί πρόδρομο; τής αΰτο- 
κινήτου άμάξης Διότι, ώ; φαίνεται, αυτή μέλλει νά λάβη 
το μεγαλείτερον μέρο;, ίσω; δέ και τήν εύθύίην της άνατρο- 
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πή;, ή; παραχατιόντε; μελλομεν νά ίχτυλίξωμίν τά; φά
σεις.

Τό ποδήλατον θά διαμίίνή έν τή ίστορίφ ώ; πρόδρομο; 
τοΰ μέσου τή; άντιχαταστέσεως τόΰ ίππου, διότι τούτο 
άχριβώ; άπεχάλυψεν εί; τόν άνθρωπον τό μυστήριον τη; δια- 
νύσιω; 600 χιλιομέτρων καθ’ημέραν διά μόνη; τής ιδίας 
έαυτοϋ δυνάμεως.Κα! τετελεσται,τδ έν θά φονεύση τδ έτερογ.

Οί χτύποι αυτού πρός τδνΛππον εϊσί χτύποι άψιμαχικοί, 
χτύποι τής ίμπροσθοφυλαχή;, ή; έπονται οί χτύποι τοΰ κυ
ρίου σώματος, τών αυτοκινήτων αμαξών καί είτα των στε
ρεών μηχανικών φορείων. Μεθ’ δ ό ίππος θά ΐπανέλθ/ι εις 
τήν προτεραν.αύτοΰ φυσικήν -κατάστασιν, είς τους αγρούς. 
Και .έπειδή τά πάντα ένταΰθα δέον νά χρησιμοποιώνται ύπό 
τοΰ ανθρώπου,-τοΰ βασιλέως τούτου τής πλάσεως, κατ’άκο- 
λουθίαν τό υπερήφανο» καί γενναΐον εΰγενέ; ζώον θά κύπτνι 
τότε τδν αυχένα φεΰ ! μόνονί δπδ τήν μάστιγα τοΰ άπαι- 
δεύτου Αγρότου !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’.

Το αυτοκινητονΆρχαΐαΛ άπόπιιραι. — θρίαμβος τύν 
σιόηροβρόμων. — Ζήτημα χντητηρίου βνχάμεως.— Ά^'>· 
τμος πετρεΛαίον.— Γίγαντος βήμα..— Είκων ΠαρισΙ&ΐ 
τω ί9&0. . - - - · ■·<<
"Ο,τι τδ. έλαφρόν καί ευκίνητον ποδήλατον δεν ήδυνήθη 

νά έπιτελίσ-β, θά τό πράξη -άναντιρρήτω; τό· Ισχυρόν και

■
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σιΛίρο ίρορωκ. —
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γία τελε<?θη<ϊο.μένων -προσεχών αναμνηστικών έορ- 
τών έξ-άπόφεώς δλως Ελληνικής/Η παρουσία τών 
Ελληνικών θωρηκτών. Α προσέλευσής .αντιπροσω
πειών, Α συμμέτοχη είς τάς ίστορικάς παρελάσεις 
καί έορτάς πολυαρίθμων -Ελλήνων, έξεγείρουσαι · 
λανθανοιίσας ή έπιλελησμένας ίστρρικάς . αναμνή
σεις καί παραδόσεις, θα ύποθάλψωσιν ίσχυρώς'παρά 
τοΐς Μασσαλιώταις καί τοΐς Προβηγκιανούς έν γένει 
την .άγάπην πρός τούς Έλληνας καί τά φιλελλη- 
νικά φρονήματα. Συμφέρει, τούτων ένεκα, νά άν- 
τιπροσωπευθή πλουσιως καί μεγαλοπρεπώς τό Ελ
ληνικόν /Εθνος κατά τάς έν Μασσαλία έορτάς. Ή 
παρουσία τής δημογεροντίας τών Φωκαέων, τών οι
κιστών τής Μασσαλίας, ή αντιπροσωπεία-τών ’Αθη
νών, ώς αντιπρόσωπος τών πολιτικών καί ιστορι
κών· παραδόσεων-τής Λμετέρας φυλής, Α προσέλευ- 

. σις πληθύος.Έλλήνων καί Ελληνικών οικογενειών.
ό κατάπλους, τέλος πάντων, τών 'Ελληνικών θω
ρηκτών, πάντα ταΰτα κοσμούντα λαμπρώς τάς έορ
τάς έξ άπόφεως ίστορικης, θέλουσιν έξεγείρει παρά 
τοΐς Μασσαλιώταις καί έν γένει άνά τήν μεσημβρι
νήν Γαλλίαν μέγαν υπέρ του -Ελληνικού Έθνους 
ένθουσιασμόν.' - 1 ·ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΊΆΞΕΙΔΙΟΓ

<

(Ανέχεια Κε προηγούμενο» φύλλον) ■

Τήν επαύριον μετέβημεν είς Φανάριον.
Τό Φανάριον κεΐται είς τήν άντίπιρον τοΰ Γαλατά πλευ- 

ράν, πρός τό βορεεοδυτικώς τοϋ Σταμπούλ μέρ:« καί άπς. 
τελεί τό 'σνορικώΤερον -καί-άρχαιότερον τής Κωνσταντίνου - 
πόλεως' μίρός ,< Οικήματα, καί ερείπια άνααίξ άκανονίστως 
δλω< έτέθησαν εκεί έτέθησαν άνέκαθεν καί εύρίσκονται >ετι, 
ώς ύπό τής ιστορίας · διιτίθησαν, καί μόνον ύπρ τοΰ. χρόνου 
προορισμένα,.. ώ; φαίνεται, νά-σκορπισθώσι, οιότι είς ούδέν 
καί είς ούδένα θά χρησιμεύσωσιν, άλλ’ ούτε καί δύνανται να 
χρησιμοποιηθώσι-.Μετέβημεν έκεΐ διά μικρού άτμοπλοίου,σκά
φους -προορισμένου έκάστοτε . νά μεταφέρω άνά τάς διαφόρους 
τοΰ Κεφατείου Κόλπου αποβάθρας έπιβάτας καί έπεσκέφθημεν 

i

βαρύ αυτόματον μηχάνημά και είς χρόνο» όλιγώτεοον ή όσον 
απαιτείται, Τνα-πρακτική τις Λδεχ λάθη τήν δοιστικήν και 
εμπορικήν αυτήςχροιάν. θα θριαμβεύση δέ εις διάστηαα ούχί 
περισσότερον τών-τριών έτών, ίνφ διά τήν εφαραογήν 
άτμβϋ άπητήθησαν τριάκοντα έτη.

• \

του
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acorn 
Αιότι

ατον Γ»»ά πετρελαίου.
σε τούτο ; .,

τό πραγμα ήλθεν; ακριβώς είς τήν ώραν του...

("ΕΛχται συνίχΐΐα)
*■ Η

' τά άξιολογώτερα μέρη καί τάς πολυδαιδάλους ατραπούς καί 
συνοικίας τής μεγάλης τού Φαναριού, συνοικίας. Καταλαμ- 
βάνεσθε δμως συντόμως-ύπό στενοχώριας καί ασφυξίας καί 
σύντόμως εγκαταλείπετε τά μέρη ταΰτα όπως έπανέλθητε 
εις τά ίδια. -Έντάνθα ■ εύρίσκονται καί τά Πατ,ιαρχεΐα, 
’Εκπαιδευτήρια καί τοΰ Γένους αί σχολαί, αίτινες προώ-

■ ρισνται νά διατηρήσωσι τοΰ γένους τά δικαιώματα.
Έν Κωνσταντινουπόλει ΰπάρχουσι πολλά να ίδήτε καί ού

δέν νά φθονήσητε.Καί ΰπάρχουσι μεν πολλά νά ϊδητε ωο εκ τής 
αρχαίας καταγωγής καί ιστορίας τοΰ τόπου και ούδέν νά φθονή- 
σητε ώς έκ τής άθλίας καταστάσεων, έν ή εύρίσκονται. Καί 
αφού μετά κατανύξεως έπισκεφθητε πα θ’όσα ου.ηθητε,διότι 
ουδέποτε θά κατορθώθηκε νά τά ίδητε ολα, θ’άποσυρθήτε 
έκεΐθεν μετά πολλής λύπης καί συλλογισμού, διότι ή ιστορία 
πάντοτε αναμνήσεις καί λύπας φερει. ' ,

Είοσμεν πάλιν λοιπόν ευχαριστημένοι τήν-βασιλίδα ταύ
την τών πόλεων καί άπήλθομεν ■ δυσηρεστημένοι είς Βουλγα
ρίαν.

Άπο.Κωνσταντινουπόλεως εϊο Μαύρην θάλασσαν 1 Άλ
λοτε έθεωρεΐτο επικίνδυνον ταξείδιον σ οΰτο, τολμηρά ναυσι
πλοΐα καί ήδη βλέπετε τά μικρότερα σκάφη,άτμήρη καί υ.ή, 
διασχιζοντα τόν είρηνικώτατον χλΙ καλλιθεατον Βόσπορον καί 
τήν αχανή ύσατίνην επιφάνειαν τοΰ Εύξείνου,μετά τής μ.εγα» 
λειτέρας ευκολίας καί τής απαθέστερος τόλμης. ΙΙρώτοι, ώς 

• γνωστόν, Έλληνες διέσχισαν τον Εΰξεινον Ποντον, Έλλη
νες «εποίκισαν τά παράλια αύτοϋ καί μονοί ήδη οί Έλλη
νες διατρεχουσιν αυτόν -διαίτων μικρών αύ,τών ίστίων-άπ ’ 
άκρου εις άκρον τής άπεράντου αύΐοΰ έκτασεως,μεταφερον- 
τες τα προιοντα τών ποικίλων εθνών. Οΐ εύρωπαΐοι μεταβαί- 
νουσιν έκεΐ διά τών πελωρίων αύτών σκαφών καί τά πλευ
στά ναυάγια έν τφ Εύξεινω είναι ίδικά των, ώς νά μή έ- 
γνώρ'.ζε και μή συνεπάθει αυτούς ή θαλασσα εκείνη.

Ημείς καί τήν φοράν ταύττ.ν εταξειδεύσαμεν διά μικρού 
'Ελληνικού πλοίου, τής μικράς ’Αφροδίτης,τής 'Εταιρεία: 
Τζών. Άνεχωρήσαμεν πρός το έσπερας, οιήλθομ.εν μετά 
μικράς ταχύτητος τόν ώραΐον Βοσπορον. μέ τάς καλλιθεά 
τους καί μαγικές αύτοϋ άκτάς έκατέρο.θεν καί ό Τάκης κατεν- 
θουβιασμένοο έκ τών παραδόξων εκείνων τοπειων μοί έλιγεν;

— Όσον ώραΐα καί εξαίσια εΐ.αι τά έξωθεν μέρη τής 
Κωνσταντινουπόλεως,τοσοΰτον άηδή καί στενόχωρα είναι τά 
εσωτερικά αύτής.

—Ναί, τήν Κωνσταντινούπολή, τφ ειπον, πρέπει νά 
θκυμάζη τις μόνον άπ' έξω καί απολαμβάνει εύχαρίστη- 
σιν,, άλλως χάνει πολύ.

Περί τήν έβδομην εέπανήλθομεν εις τήν Μαύρην θάλασ
σαν. Άνεμος ζωηρός καί σκότο: βαθύ μάς ύπεοέχθη καί 
ή ’Αφροδίτη ύπερηφάνως διασχίζουσα τά κύματά της γορ- 
γώς προέβαινεν είς τό πέλαγος. Μετ ’ ολίγον τό ψύχος καί 
ή ταλάνωσις τυΰ σκάφους μέ ήναγκασε νά’κατέλθω έντός 
τορ κοίτους μετά τίνος συνταξειδιώτου μας, δτε περί τήν 
έννάτην ώραν θελήσαντες νά κκτακλιθώμεν, μετ’ εκπλή- 
ξεως δέν παρετηροΰμεν τόν Τάκην πλησίον μας, ούτε έν τή 

..κλίνη του. . .
—Περίεργον ! τί έγινεν, ιιπομεν άμφότεροι καί άνελθόν· 

τες αμέσως έπί τοΰ καταστρώματος συγκρατούμενοι έπί .των 
πλευρών καί τών σχοινιών τοϋ πλοίου, ταλαντευόμενου 
ζωηρώς ύπό τών κυμάτων καί τοϋ -ανέμου, εδρομεν άύτόν 
έπί τής γέφυρας μετά τοΰ πλοιάρχου καί πιριμεμαζευμένον 
εν τινί γωνίςρ, άπολαμβάνοντα δέ μετ’εύχαριστήσεως τής 
ζοφερές έκείνης θαλασσοταραχής, προφυλαττόμινον. έκ τοΰ 
ψυχρού άνεμου καί παρακολουθοΰντα έκ τοΰ πλησίον τήν 
κατα τήν περίοτασιν ταύτην ψυχολογικήν κατάστασιν τοΰ 
κυβερνήτου μας. . .

— Έδώ είσαι ; τω λέγω, δέν ζαλίζεσαι, δεν κρυώνεις, 
δέν φοβείσαι; .

> — ’Λπ εναντίας, εύχαριστοΰμαι, μάς λέγει, καί σάς
παρακαλώ αφήσατε με ολίγον άκόμη καί έρχομαι.

·.-·'.'·■ .. ♦· * «... ··'.'··

—Τί ώραία,ή ’Αφροδίτη μας παλαιέ: μέ τόν Πλούτωνα, 
τφ λέγει ό συνταξιδιώτης μας.

—-Είναι ίνθουσιασμένος δπου ταξειδεύει εις την Μαύρην 
θάλασσαν, μάς λέγει τότε ό πλοίαρχος καί θέλει νά γίνη 
ναυτικός.

—-Τό βλέπω.δπου άντίχε· καί ας γίνη, άλλά ν® μάθη 
άκόμη γράμματα.

5

f Στίγμαί φυχεκΛς άγαλλιάόεως.
r Κ '

άνέλαβεν ήδη ή Γαλλική Εταιρεία Batignoles, μεθ’ής 
πρόκειται νά συμβληθη καί ή ήμετέρα Κυβέρνησις διά τήν 
άποπεράτωσιν τοϋ σιδηροδρόμου Λαρίσσής, προβαίνει γοργώς 
είς άποπεράτωσιν. Ώραΐον εργον, μέλλον νά ώ^ελήσή, έξω 
ραΐσιρ καί εξασφάλιση τήν μικράν καί σχεδόν ελληνικήν ταύ
την πόλιν. · Κατασκευάζεται ΰφ’ όλους τούς όρους, τής νεω- 
τέρας μηχανικής, διά μεγάλων τεχνητών ογκολίθων, δέκα

— Άμα διίλθγ). τήν Β' τοΰ Γυμνασίου θά ειβίλθιρ είς.την 
Ναυτικήν Σχολήν, μοί ελεγε πρό ολίγου..

— Άν θέλη ό θεός.
Καί κατήλθομεν.
Την νύκτα δλην διήλθόμεν οΰ’ω καί τήν επαύριον περί 

τάν 10 ώραν άφίχθημεν είς Πύργον, ούτινος μετ’ ευχαρι- 
στήσεως ειδον μετά ένός ίτους απουσίαν, δτι ο λιμήν, δν 

χιλιάδων όκαδων βάρους, έν πώση σ.τερεότητι και κανονική 
συμμετρία καί παραπλεύρως «ντοΰ μέλλει ν’ άνεγερθή έν 
προσχωννυμενη πλατείφ ό σιδηροδρομικός σταθμός τής πόλεως 
ούτινος ή γραμμή 'Σοφίας Φιλιππουπόλεως καταλήγει έκεΐ.

Έξήλθομεν άνά τήν πόλιν, έφιλοξενήθημεν έν-,τφ ώραίφ 
παραλιακφ ξενοδοχείφ τής Πετρουπόλεως τοΰ φίλου κ. Καρ· 
δαμύλη, δπερ εχει καλλίστην πρός τόν λιμένα θεάν καί ΗΤή

«

■*

1
k

■» . ■ι
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' ΐπεσκέφθημεν τούς .ήμειέρους.'φιλυυς"καί·συνδρομητής. Πλήν. 
γενική κατήφεια, απογοήτευσες, καί άπελιίισία έχυριάρχει έπ.ί 
των καρδιών πάντων. Ό Πύργος οπισθοδρομεί, ό Πύργος 

' .πάσχει, δ Πύργος καταστρέφεται ακούεται πανταχόθεν. 
Πάντες ζημιούμεθα, - πάντες άπηλπίσθημεν , δίότ» -ή ίσοδεία

• ?νεκα τής.άνομβρίας κατεάτράφη, κατά τά προηγούμενα 
δέ ετη ύπέστημεν μεγάλα; συμφοράς και ζηρίίάς,'σάς λε- . 
γούσι πανταχόθεν. Στρέφομεν. τά βλέμματα πανταχόθεν

- καί ή αί>τή κατακραυγή-έπκναλαμδκνεται. Παραβάλλω δέ- 
πρός στιγμήν τήν ήμετίραν θέσιν καί τήν ευρίσκω καλλίτε
ρα*. «Κρίμα είς τδν άγαπητόν.μου Πύργον!» εΐπον μετά 
λύπης.- : . -

-—Καί': διαιί ναύτη ή κατάστασις ; · 1 ' I
■ ■— Δέν'ίβρεξε^ δεν βρέχει,σδς άπαντώσι. Νερό δέν υπάρ

χει καί ούτε χόρτων διά. τ.ά ζώα εγιΐνε. Ψοφοϋν άπό τήν , 
πείναν. .

• —Μόνον- εδώ συμβαίνει.τούτο ;
— Καί είς τά περίχωραχειρότερα.Πάρα: πάνω δέ ή αυτή 

' κατάστασις. . ;<
—Θεομηνία είναι αυτή; εΐπον, καί ή Κυβέρνησες ;
— ; ; ουδέ λόγος. · >. .... ("Exirat σνήχεια·}

AF ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΟΥ

■ V»

Έπρεπε, λέγει συγγράφεύς τις,οί νομοθεται χάί οί δικά- 
σταί νά μη ησκν ά;.θρωποε, διά νά δύνανται νά έκτιμώσι 
τάς «τελείάς Της φύσεω; μ-χς, χωρίς' αυτοί, νά υιτόχεινται · 

- εις ά,ύτάς.Κάί ίνΤως,διάλνά»ονίμη δ Διχαστής είς έκαστον, 
το δίκαιόν του, άντα-ποχρίνόμέ <ος είς τάς βουλάς .τού Θιού, 
ον αντιπροσωπεύει.έπ.ί.·-τχήςΈήςγ δέον·νά εχη 'ιδιότητας ή προ
σόντα άνώτιρα τοϋ άνθρωπον.' Έπιιοή δμως τοϋτο ιενάι 
φυάικώς αδύνατον χαί ό Δικαστής ανήκει ε’ις -τήν τάξιν των 
ανθρώπων, έ.τιτραπήτω νά είπωμεν τις χαί πώς πρέπες νά 
ήναι ό βικαστής. X

: __Ο διχαστής προσκαλείται νά διχάση έπί των πολυτιμό
τερων αντικειμένων των δμοίών τοί ήτοι περί τής τιμής χαί 
τής ιδιοκτησίας του, περί τής ζωής ή τής άσφαλείας του. ' 
Διά νά κρίνρ βθεν δρθώ; καί .δικαίως περί τούτω* πρέπει 
νά γνωριζη πρσ πάντων ν.’ άγαπφ τήν άλήθειαν προς κκτά- 
νόησιν δέ. τούτου, οφείλει νά εχη ΰπ ’ οψιν τήν άμιτάβληϋ 
τον αρχήν, ίεέν npfaei νά «<Μφ. τες βεςΛθίτ£ &λ- 
λσνί δ,τ» ίιένΟχλει vi rt<n<Stfiv avt<£ 'Q Stxaa* 
τής δεο« να ζή έν ίκρφ τιμιότητι, αποφεύγω» πάν δ,τι .δύ · 
ναταί νά χαρκκτηρίση αυτόν, «τε ώ; άσωτον, είτε ώς χα- 
μερπή·. νά- μη. πράττ# ούδέν κακόν· νά α’ισθάνήται .τί ϊστί 
τιμή, χαί διά ποίών μ-.χθων καί κινδύνων αποκτάται αδτη, 
ώς καί. ή.περιουσία, «ιτε ^ρημκτιχή, είτε κτηματική εινε* 

-διότι δ άνδρωπος. .οστις οεν έσεβάσθή καί δέν σεβιται τά 
τοϋ άλλου,'δέν ίπραξε χαί δέν πράττει πάν ο,τι ή θρησκεία · 
παραγγίλλει καί ή κοινωνίο-παρεδέχθη ώ; καλόν καί ένάρετον 
καί δστις άσώτως έζησε και ζή, είς ούδέν ή <1; ολίγον, λο
γίζεται τήν τιμήν χαί ιδιοκτησίαν τοϋ άλλου.

Ό Δικ.«στης:·πρεπ«ι νά .ήναι.σοφός, δυνάμένος διά' τών 
γνώσεών'του νά κατανοή ποιον εΐνε τό δίκαιον-καί τό νόμιμον* 
ε'ις τήν άπόχόίηδιν- δέ. τών γνώσεων ^τοϊιτων άπαιτεΐται διη
νεκής μελέτη ·κ·αΐ-.κρίσις άμεμπτος χάί να μή άσχολήται. 

λ'^,-περιττά και άνάξικ είς τόν προορισμόν του.· αλλά δέν·άρ- 
κοϋόέ Ταϋτα· πρέπει νά μην ήναι οκνηρός,αλλά νά σπεΰδη 
είς τή’νόδϊάαίαν άπονομήν τής διχαιοσύνης,ώς πρώτιστον αύ- 
τοϋ καθήχ^^^φή ετοίμως πάντοτε καί τάχιστα νά ·ήναι ίσ- 

: χορός τον νοϋν^^Ατήνκίρδίαν, διά νά μήν ίπηρεάζηται ύπδ 
■‘:·.._ .ούδιν0ς καί Ιξ ούδ^^^ΐανΐίαςγ ΐύδ’ ύπ’ αυτών τών όίκεί- 
< .^gv καί συγγενών τοί^^^χή;παρασυρητα.ι'άπό τάς·όποσχί·;

' '^^αί-.τ^ χρήμμ, νάίη^πέλος άκάμπτρς/είς ·τάς παρα- 
.κλή^^'/^«&:<ίς-:ό?τοοόμ«ϊ^ί··'-:τάς άπειλάς και τους τυχόν

ις-κινδύνους. Νά φοβήται τον θίον,' έξ ονόμα-

■>

τος τοϋ όποιου άπονεμει μεταξύ όμοιωντου την διχαι- 
οσύνην, Νά ήναι έχθρός της φΛαργυρΐχς’ διότι προσφέρω* 
Αωρον νιχ$, διότι ίφαρπάζίΐ την καρδιάν εκείνου, δστις δέ- 
χ«τ««. · ■ : '

Έκ τής φιλαργυρίας. πολλά προκύπτουσι χαχά. οιότι δ 
φιλάργυρο; περί ουδενός άλλου σκέπτεται έν ήμέρφ χιΐ νυχ 
τί, ε’ιμή περί τής αύξήσεως τής πιριουσίας του χ«ί δι ’ άθι- 

. αίτων άχόμη μισών . Κατιχόμενος ύπο τοϋ πάθους τούτου ό 
άνθρωπος αποφεύγει νά έκπληρώση τά καθήκοντα τής 'φι
λανθρωπίας. Όλα'ς αί ε.έργειτί του καί αί-επιθυμίας του 
τίίνουτι τότε προς σκοπόν ’ιδιωφελή, υΰδέν δέ ,γινναϊον καί 
εΰγενες έχει.

Ώς διχαστήι δ φιλάργυρος δύσκολου «ινε νά μή έπηρι- 
ασθή εις τάς κρίσεις του ύπό. του χυριεύοντος αυτόν πάθους; 
Ό δικασιής τέλος πρέπι’. νά ήναι καθ’ ολας τάς άριτάς 
ανώτερος .εκείνου, δν κρίνει. ;6 .;·

. ’Ιδού έν βυνόψ« όποιος πρέπει νά ήναι-ό δικαστής καί τί 
πρέπει νά άποφεύγη όπως r> άςιος τής τιμής καί τοϋ βαθ
μούς δία τών δποίω τόν περιβάλλει δ νόμος κκί ή κοινωνία.

'·Δ/Κ.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ
ΕΓνε νύξ. ’ Ή σελήνη .έν μεσφ αστερώεντος ούρανοΟ ρίπτει 

τήν ασθενή ιης άκτΐνα επί τής γή? και σελαγίζει τούς πρασί
νους-. τοϋ κοιμητηρίου θάμνους τούς λευκούς σταυρούς και τά 
μνημιϊα, άτινα προεξίχουσιν έν τφ' ' σηότει, όίά τιόα φαντα- 

-'σματά.ζ
. . '■'Εκα'.οντάδες πήγολαμπίδων φαίνονται, ότέ μεν’ότι σέ δια- 
• φεύγουσιν, δτέ 8έ δτι σέ άκολουθοΰσι’ σύ τρέμεις, αισθάνεσαι τα 
' γόνατα κλόνοόμενα,πλησιάζεις εις εν δένδρον καί ακούεις ., . . . · - 

, Τί σκέπτεσαι ούτως άπερροφημένοξ, άλαλε διαθάεα ; Διατε 
τείνεις-τά ώτα ; -

Ούδεμία φωνή, ούδεμία κραυγή ανθρώπινη ϊιακόπιουσί τήν 
/ σιγήν τής νυκτός, τήν ήρεμίαν τών νεκρών' . ...

Οί γρύλλοι ύπό τά φυλλώματα των δένδρων έπαναλαμόανουσι 
τον μονότονον και συνεχή αυτών στίχον, οί -βάτραχοι έν τφ βα-’ 
βει τού- τέλματος άπο- στιγμής εις στιγμήν κρώζουσιν, αι δε ; 
θλιδεραι και θρηνώδεις κραυγαι τής γλαυκός .και τοϋ αίγωλιοϋ 
ακούονται μακρόθεν.

. . Τί σκέπτεσαι λοιπόν, άλαλε διαόάτα ;...·,
. Διατί, όταν ή νύξ τανύη ίπί τής γής τά μέλανα πτερά της, 

σύ προστρέχεις εις αυτό τό άσυλών του θανατου και βρέχεις .τήν 
·;όψιν σου δια θερμών δακρύων. ;.. . .' ’Αθλια· καρδία I . . . "Ηδη 

εννοώ. Τδ χείλος σου έπρόφερεν έν όνομα γυναικός .·. . «Μα
ρία» ...

’Εκείνη εΐνε νεκρά, μοι τό λέγει ό προφυλαχτικός λυγμός 
σου, ώ δύσθυμε π.οιητά, άπέθανε καταλ.ιποδσά σέ μόνον, τεθλιμ
μένου καί άποτεθαρρημίνον εις ένα κόσμ.ον, όστις 'δέν έχει πλέον 
θέλγητρον διά σέ 1 Σύ παρατηρείς τούς άπομεμακρυσμενους εκεί· - 

-νους τάφρυς,.ώθεΐς τδ βλέμμα σου περαιτέρω., καί καθ’ όσον τά 
σκότη κρΰπτουσιν εκείνην, τήν πρδς σέ προσφιλή . . .. ., 8μως. 
τήν βλέπεις . . .- . . τήν φαντάζεσαι . .. . εκεί έν τγ, μικρά γω 
νία’. . ... . άκριδώς έν εκείνη τή. μικρά γωνία, ένθα τήν πρωίαν 
διέσπειρες .άνθη’ εκεί .. . έν αύτή τη έγκαταλελειμμένηπαρ’- 
8λων γωνία καθεύδει ή Μαρία σου, ή κόρη τής καρδίας σου, 
ή κλαυθμηρά Ιτέα έπισά,ιάζει -τδν δύστηνον τύμβον, καί τά πτηνά 
τής ήμέρας διέρχονται έκεΐθεν ίσορροποδντα επί τών πτερύγων 
καί ,αδοντα ήδεως: -

Ταλαίπωρος, κεκμηκώς από' τάς 'νυπίερινάς αγρυπνίας καί ' 
τόν; πόνον τής ψυχής, σύ διέρχεσαι τόν βίον άφίνων τόν. έάυ· 
τόν σου *ά κυριεύηται από τάς θλιθερας σκέψεις,τόχείλος σου,. 

. ω. ποιητά,- δεν μειδιφ πλέον.'ή.δ.έως, ή δψις σου εϊνέ λευκή καί 
άσαρκος, τό σδμά σου έπίκυρίον, Ή λύρα- σου λησμονηθεϊσα, 
σιγά άπό- τ'.νος. Ούδείς φ1λοίς.'·συντρέχει ν’ ανακούφιση ,τά πάθη . 
σουί. . ..

Συαναμένεις τδν θάνατον I
- Άλλ’ έν -μια τών νυκτών ■ τούτων, εκείνη θά προστρέξη εις 

τήν δέησίν σου, θά σέ συλλάόη. μέσφ τών ονύχων της καί- θά 
πέσης εξηντλημένος. καί^τετέλέίωμένος είς τούς πόδας τής ‘ 
κλαυθμηρ^; Ιτέας, ώστε να μή έπανεγ.ερ.θης πλέον,:'
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Καί-τότε έκει άνω, 'έν. τφ χυανφ τοϋ περιποθήτου εκείνου 
Ουρανού, έν μέσφ τών τερπνών ασμάτων τών Αγγέλων τοϋ 
έρωτος; θά συνενωθής μετά τής προσφιλούς κόρης, ήτις ,έλκύ- 
ο'υσά σε προς τον κόλπον της μέ ουράνιόν τι μειδίαμα', διακεχυ - 
μένον έν τφ προσώπφ της, θά σοί .ε’πη: «Έλθέ, πεφιλημένε 
μοι ψαλμφδέ ! Ό Θεός σέ είσηκριίσεν ! . . .

(Έκτοϋ Ίταλτκοΰ.)
Έν Μελίτη

ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ

Πέτ§ οίστρώδης ή ψυχή θσυμάζουσα τήν φύσιν 
τό φύλλωμα τό χλφερόν, τά άνθη, τούς άστέραο,. 
τήν iv πορφύρα στίλβουσαν άνατολήν καί δύσιν, 
τά χρώματα τοΰ λυκαυγούς, τά κάλλη τής έσπέρας 
Τήν Αρμονίαν τού παντός όπόταν άκροάται, 
είς τάς άγκάλας τής νυκτόςένώ ή γή κοιμάται, 
τήν άπαράμιλλον μολπήν τής λάλου άηδόνος, 
τοϋ κύματος-τόν μηκυθμόν, τήν λύσσαν τοϋ τυφώνος.

Ώ Φύοις, ήν έλάτρευσα μικρόν παιδίον £τι, 
ώ Φύοις, μήτηρ τών καλών καί τών κακών έπίσης, 
τοϋ πλάστου ίργον ύψηλόν, τών ποιητών μελέτη, 
τό μίγασου καί φοβερόν μυστήριον θά λύσης ;
Θά δυνηθή 0 άνθρωπος ποτέ νά έννοήση, 
τά τόσα σου μυστήρια καί εύτυχής νά ζήση ;

’ θά δυνηθή ; Οίμοι ποτέ' παρέρχονται οί χρόνοι, 
πλήν σέ βαθύ μυστήριον άεί θάσαβανώνη.

Γεώργιος Κ. Παγανέλης

ΓΛΥΚΟΣ ΚΑΎ-ΜΟΣ

I
Αχιίδα ήλιου άγνή, φωτοβόλος 
όνείρου μαγεία, νεφέλη χρυσή, 
όλόλευκο κρίνο, .πνοή μυροβδλος 
τής νειότης μου ήσουν ’ αγάπη μου Συ

11
Σ’ιής έρμης καρδιάς μου ώς αύρας 

(θωπεία 
τά πάνδροσα βάθη ΐσκόρπας φωτιά 
δ ^ριος μου ήταν’ πνοή ουρανία 
στουρός ερημίτου, τοϋ ναύτη νοτιά 

ι

Νανκλιον 1898

III

Γλυκά έπεφνοΰβαν’ της νεώτης τά 
[χρό«« 

μακράν μας ή θλίψεις, ο! ατόν ’ οί καϋ- 
(μοί 

το Sveipo ’χιΓνο *«οϋοΰβα αιώνια 
πλήν φεΰ! φτερωμένη τό πήρε στιγμή 

nil
Καί πένθιμες τώρα σκιές μί κυκλοϋσιν 

τοϋ στήθους μου σβΰνει ή θεία πνοή 
τά όνειρα φεύγουν ,τά χρόνια περνοΰσιν 
καί σβΰνουν αγάλια τήν μαύρη ζωή.

Μήτσος Παπασπύρου

ν

Ώς τό θαυμασιώτερον θεωρείται τό τηλεκτροοκόπιόν τοϋ 
Έδισσον, η ανακάλυψες εκείνη διά της οποίας θα δΰναταί 
τις ούχί μόνον νά δμιλή μέ πρόσωπόν τι έξ οΐας δήποτε 
άποστάσεως,άλλά καινά τό βλεπη ένώπιόν τουκαί νά βλέ- 
πηται παρ’αύτοϋ με δλας τάς κινήσεις.

Έτερον θαυμάσιου ε”σ’έται ή 2000 μ. βάθους έπη έν τη 
γη έν τη όπόίφ θά δύναταί τις νά είσέρχηται διά μηχανήμά- 
τος, ή γιγαντιαία αιώρα ήτις θά βασίζηται εις τόν πύργον 
τοΰ "Αϊ'φελ καί είς έτερον ισομεγέθη πύργον. Τό επί άερ.ο— 
στάτου ξενοδοχεϊον, ήτοι χώρος δστις θά ύψοϋται ύπό 6 γι- 
γαντιαίων αεροστάτων εις τόν αέρα μέχρι 1000 ποδών ύ
ψους καί θά πιριλαμδάνη 400 άτομα, άτινα έπί ήμίσειαν

· ; Λ»
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ώραν θά δύνανται νά διασκεδάζωσι καί τρωγοπίνωσιν είς τά 
υψη<

Άλλ ’ ώς το θκυμασιώτατονκαΐ εκπληκτικότατον'μνη- 
ρο εύειρ εφευρέτης αύτοϋ Κάρρ,ών τήν α’ιφνηδίαν πτώσιν 
ές υψους 1000 ποδών χωρίς νά βλαφθή τις ποσώς· άνω εί- 
δικώς. κατεσκευασμένης δεξαμενής υδκτος ύψοϋται είς ύψος 
1000 ποδών τόξον σιδηροϋν κατασκευής Άιφελ. Είς τό 
ανω μέσον τοϋ τόξου εύρίσκέται σύστημα αγκίστρων. Κάτω ■ 
έκ τής ύδροδεξαμενής Ιξίχει χώρος θωρακωτός 20 ποδών ' - 
υψους φέρων καί χονδροτάτας, αλλά διαφανείς ύάλους καί 
παράθυρα. Είς τόν χώρον τούτου εισέρχονται 10—16 άτομα.
Η θύρα κλείεται ερμητικώς -καί ύ χώρος ύψοϋται οι’ άλύ- 

σεων τή βοηθείφ: ατμομηχανή;, ε’ις ύψος 1000 ποδών. Κατά 
τήν υψωσιν βλέπει τις δτι ό χώρος προς τά κάτω λαμβάνει 
σχήμα βλήματος τηλεβόλου άπολήγον εις αιχμήν 25 ποδών 
υψους. Όταν φθάση είς τό μέγά έκεΐνο ύψος συλλαμβάνεται 
ύπό τώ» αγκίστρων, είτα δΓ αίρνηδίας κινήσεως έλευθε- 
ροϋται τούτων καί τών άλύσεων καί πίπτει, μετά όλονέν 
αύξανούσης ταχύτητες έντός δ δευτερολέπτων είς τήν 
γήν, .όπου χάρις είς τήν διασκευήν τής ύδροδεξαμενής δεν 
καταθραύετσι. Απεναντίας ή πτώσις έπιτυγχάνει, ή θύρα 
ανοίγεται καί οί έπιβάτ-αι έζέρχοντάι άθικτοι. Τοϋτο είναι 
τό σχέδιον τοϋ Καρρών, αγνοείται όμως &ν θά τό διχθη ή 
επιτροπή τής Έκθίσεως. . *

■Ο

ΠΟΙ ΚΙ Λ A
Η θέρμανόις τών πόλεων θεά κεντρικών Σταθμών.

Πολλαί πόλεΚ τής ’Αμερικής, μεταξύ τών όποίω καί-αί Σπερί- 
γιελδ, Αένδερ, Αεντρσυά, κλπ,·. . εχουσι κεντρικούς σταθμούς ατμού, 
όπόθεν αί ό’ικίαι άρίεύουσι θερμότητα. Όμοια ίγκατάστασις γίνε- 

; ναι είς ’Αρισβοΰργον τής Πανσυλβανίας.'
*0 ατμός πμράγεται ύπό σειράς λεβήτων κυλινδρικών, οΐτινεε 

-8 τόν αριθμόν, αντιπροτωπεύυυίι δ’λναμ.ΐν άτμοΰ Ι,λΟΟ ίππων. Ή 
διανομή γίνεται είς τούς συνδρομητές δε’ υπογείων σωλήνων, 'διαμέ
τρου, 7,5, κτί 30 εκατοστόμετρων ϊπί άποστάσεως 4, 800 μέτρων. 
Οί σωλήνεε είναι τοποθετημένοι είς βάθος 1 μέτρου καί 50 και είναι 
Λροφυλαγμένοι διά διπλό» άλλείματος αμιάντου καί χάρτου,χαί ύπδ 
ξύλου έξωτεριχώς άφίνοντος ελεύθερον έν μέρος 2. 5, έχατοστομέ- 
τρων. Η ποσότης τοϋ άτμοΰ μετράται διά μηχανήματος ώς τδ τοΰ 
αεριόφωτος.

’ Τδ ύδωρ τδ παραγόμενον έκ τής ψύξεως τοΰ άτμοΰ, συσσωρεύεται 
όπως μεταχειρισθή καί πάλιν. Οί- Συνδρομηται δύνανται νά χάμωσι 
χρήσιν τοΰ ατμού άπδ του πρώτου ψύχους τοΰ χειμώνος μέχρι τοΰ 
Μαΐου Κατά τδν παρελθόντα Μάςον άνήλθΐν ή ποσόιης είς τδ μέ- 
γιστον αυτής καί χατά τά γυμνάσματα τού 1897—98.

Λέγουσιν δτι ή συγκοινωνία, τών θερμαινομένων ούτω χτιρίων, γί
νεται διά 255 έχατομμυρίων μέτρων σωλήνων.

'Β έο^τέι τ·Ο Π&ιίχα.

Γίνεται σχίψιςΚ όπως όρισθώσιν αί ήμίραι κατά τάς όποιας δέον 
νά εορτάζηται τδ Πάσχα, επειδή ώς γνωστόν τώρα είναι μικρόν τί 
διάστημα μεταξύ τοΰ δποίου συμπίπτει ή’μεγάλη αΰτη εορτή, ήτοι 
μεταξύ τής 22 Μαρτίου καί ίδ ’Απριλίου.

Άπδ τής έν Νιχαίρι Συνόδου, κατά τδ 325, τδ Πάσχα έπρεπε 
ταχτικά νά εορτάζηται τήν 14ην ήμέραν άπδ τής αρχής τής άνοί- 
ίεως, τ^τοι κατά τήν 21 Μαρτίου.

Ό εν Βιέννη καθηγητής Φρέστερ,’ δ χ. Tov0ivt χάί οί αστρο
νόμοι τοΰ Βατικανού προτείνουσιν δπως άπδ τοΰ 1800 έορτάζηται- 
χατά ττςν Τρίτην Κυριακήν άπδ τής -άνοίξεως,Ούτως ή μεγάλη αΰτη 
έορτή. ητις κανονίζει δλας τάς χυητάς έορτάς, πολύ περισσοτέρας 
τών ακινήτων, θά πίπτη μεταξύ τής 4ης, καί 11ής, ’Απριλίου καί 
ούτως θά δύναται ευκόλως νά ίρισθή. -ι.<

Περί χρΑΑεως σόΰ ίλαίου κατά τΛς τρτκν^έαφ.

ΟΙ ’Αρχαίοι εγνώριζον, δτι τδ ϊλαιόν επιχυνόμενον -έν ώρα τρικυ
μίας επί τής θαλάσσης κατευνάζει τήν τρικυμίαν. Τόυτο Βεθαιοΐ'χάί 
δ Πλίνιός. Οί μεταγενέστεροι εθεώρουν τούτο μυθώδες, άλλ’ δ μέγας ' 
χαί σοφδ< Φραγκλίνος έποίησε πειράματα καί έβεδάίώθη περί τού- : 
του, ϊν τινι δ’επιστολή του προς τδν’ Βροούρρίγον, λέγεται ότι, διά 
νά π«ύσγι εντελώς ή τρικυμία δέον νά χυθ^ ελαιον έκεΓ όποθεν άρ·- : ' 
χίζεΓαυτη. Επίσης ό ίδιος παρέχει- την έξήγησιν του φαινομένου ' 
τούτου. Τδ ϊλάιον, λέγει, δεν.ένοδτάϊ ούτε συνέχεται μετά τοΰ.ΰία· 
τρς όλλ'* άπλώς εφάπτεται αύτοδ καί αποτελεί στρώμα δμαλοτάτης 

■ έπιφανείας. 'Ο άνεμός, . ύπάρχόνΤος τοΰ στρώματος τούτον,' δεν έφά-

■ ->
i: ·.
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πτ«ται τής επιφάνειας' τοΰ υοατος, άλλα τής τοΰ έλαίΟυ, ήτις ουσα 
γλοιώδης άφήνειτόν άνεμον νά διέρχηται ύπεράνω αυτής γλιστρώντα 
καί ουδόλως’ταράττοντα τό ύποκείμενον'ΰδωρ. ς ;

. Πρδ πολλών ετών ίγένοντο δοκιμαί έν Νέμ 'Γόρκη περί του θέ
ματος τούτου· καί δπωσδήποτε έπέτΰχον, πολλοί δέ' πλοίαρχοι, ού 

,, μόνον έν ’Αμερική, άλλά καί έν Ευρώπη ασχολούνται είς τοΰτο. Ό 
. Ναύαρχος Κλουν πρό δεκα/έτών ΰπέβαλεν'ίκθισιν ενώπιον τής Άκα? 

δημίας τών έπιστηαών τής Γαλλίας έν ή Βέβαιοί περί τόξί αισίου 
. αποτελέσματος τής εκχύσεως ελαίου περί το πλοΐον πρός αποφυγήν 

προσβολής έκ τών κυμάτων.

«"Ελατόν έπϊ τών κνμάτων, όωτη^ία πλοίον»
Περί τό πλοΐον τίθενται άγγεΐα εξ ών ρέει κατ’ ολίγον τό ίλαιον 

«ν ώρα τρικυμίας’ οΰτω περί τό πλοΐον γίνεται στέφανος έξ ελαίου, 
δστις πραΰνει αμέσως τά κύματα, τά ερχόμενα κατα τοϋ πλοίου.

Περίεργα φαινόμενα έπί τ£>ν ζφων. Ζ
Ή ίχιδν»; εχις (οχιά) γεννά τά τέκνα της, ώς τά μαστοφόρα, τά ’ 

όποια κατόπιν έμφωλεΰουσίν εντός τής κοιλίας τής μητρός, εισερχό
μενα διά τοϋ στόματός της..

Ή βηλεία αφρίς δταν μέλλη νά γεννήτη τά ώά της σκάπτει λάκ
κον, εισέρχεται εις αύτόν καί αφήνει έκτοι τήν.κεφαλήν της, τήν 
όποιαν κόπτει τό άρρέν. Ούτως ή μήτηρ θυσιάζεται διά τά ,τέκνα 
της· · Λ’

, Ό Σκίουρος (νυφίτσα) είναι εχθρός τή· έχίδνης, όταν συναντά 
αυτήν μηκύνεται, λεπτύνεται, ή δε εχιδνα όρώσα τόν σκίουρον συ
στέλλεται καί μιγάλως άνόίγει τό στόμα της, τότε ούτος είσπηδ? 
έντός αύτοϋ εισέρχεται καί έξέρχέται διασχίζων τήν κοιλίαν καί 
-ούτως φονεύει αυτήν,

Τοΰ Καρκίνου, κυπτόμενοι οι πόδες, άναβλαστάνουσιν. Έν ’Ισπα
νία δρέγονται πολύ τόν ζωμόν τών ποδών τοϋ καρκίνου, τούς όποιους 
ώμους συντρίβουσιν έν ίγδίφ, μιγνύουσι μετά υδαοος, στραγγίζουσι 
καί τον ζωμόν τούτων πίνουσιν. Ύπάρχουσι καταστήματα, Ινβα 
διατηροΰσι πολλούς καρκίνους πρός πώλησιν τών ποδών των. Άλ 
ληλοδιαδόχως κόπτουσι τούς πόδας, πωλοΰσιν αυτούς καί άφήνουσι 

• τό σώμα του καρκίνου, δπερ διατηρείται ζών χαί αυβις βλαστάνοοσι 
' νέοι πέδες. ’ Ζ

Ό Καρκίνος ορέγεται πρός βρώσιν τούς δφεις καί τούς σκόρπιους. 
"(5ταν φάγη έκ τούτων σπεύδει καί τρώγει σόκχον (ζοχόν) καί φο
νεύει τά δηλητηριώδη ζώα. Έάν δε δέν εύρίσχη σόκχον τότε αμέσως 
άποθνήτκει.

Τοΰ κοχλίου ή κεφαλή κοπεΐσα διά ψαλίδος. μετά τινας ήμέρας, 
άναβλαστάνει.

’Αλλά κάί τών φυτών ή βλάστησις καταστρέφει τήν μητέρα αυτών 
δηλ. τόν σπόρον. Ό χόςχος τοΰ σίτου ίνα βλαστήση χαταστρέφεται, 
τ’αύτό γίνεται καί διά τούς σπόρους παντός φυτου, δένδρου,λαχά- 
νου, χόρτου.

Παγκίς.
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. Ή κλΰόες μεταξίνων μάνδηλίων γίνεται κατά 
καλήτερον τρόπον μέ ύδωρ γεωμήλων. Πρός τόν σκοπόν 
τούτον τρίβομεν έντός. λεκάνης, περιεχούσης καθαρόν ύδωρ 
ολίγα γεώμηλα, τά όποια άφίνομεν νά μουσκεύσωσιν έπί 
μίαν ώραν. Κατόπιν περνώμεν τό άμυλοϋχον τούτο ίδωρ 
διά.τινος λινού ύφάσμάτος. Τά οΰτω πλυνώμενα μετάξινα 

. μανδήλεα ού μόνον καθίστανται έντελώς καθαρά, άλλά προσ 
λαμβάνουσι καί τήν προτέραν αύτών όψιν.

Κυρτωμένοι μικρά! ξύλινοι Οανίδες προσ-
• λαμβάνουσι πάλιν τό πρότερον αύτών σχήμα,' όταν έπί μίαν 

όλόκλήρον ήμέραν-θέσωμεν έπί άμφοτέρας τάς πλευράς αυ
τών ύγρά .τεμάχια υφάσματος.
ί Ανεξίτηλος μελάνη άνευ νιτρικού αργύρου, 
10 γραμ. μελανός άνιλίνης αναμιγνύονται μετά 200 γραμ-, 
ρίνοϊίνέύματος καί 15 γραμ. καπνίζοντος υδροχλωρικού 
οξέος· είς ταΰτα-προβτίθεται διάλυμα 15—20 γραμ. άρα* 
βικοΰ κόμμεος είς 800—1000 γραμ. ΰδατος καί άφίνετχι 
τό 6λον έπί 15 ημέρας. Ουτω λαμ^άνομεν μελάνην μή προσ· 

; βάλλουσαν σχεδόν τάς· ^^ίδας. *Οταν πρόκειται νά μετά.·· 
χειρισθώμεν -πρός γραφήνύΜί ξύλου, μετάλλου ή δέρματος, 
άντικα&στώμεν τό διάλυμα τού κόμμεος διά διαλύματος

'· ,».βάλλουσαν σχεδόν τάς’ ^^ίδ-

άντικαθιστώμιν

■ ,.-·,:·'-'?’·.'--''
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γομμαλάκας (15 γραμ. γομμαλάκας είς §00 γραμ. οινο
πνεύματος) ν

■έαταπολέμηάις τΛ,ς. ναντία·?'· '’Αποτελεσματική 
καταπολέμησες τής ναυτίας, τής οχληράςταύτης άλλ’ούχί 
επικινδύνου συνοδοί τών θαλασσίων ταξειδίων, δέν κατωρ- 
θώθη ε’ισέτι, τά δέ συνςστώμενα μέσα,ερνε συνήθως ανεπι
τυχή. Διά τοΰτο ύπ ’ εκείνων, οίπνες ειν,ε ύποχρεωμένοινά 
ταξειδέύωσι διά θαλάσσης χαιρετίζεται εΰ^ρίστως ή ύπό 
τοΰ Φρίγετ περιγραφομένη μέθοδος. Ούτος βκσίζεται έπί τής 
θεωρίας τοΰ Έψαντ,' τής λεγομένηςχρωμογραφίας ίκτελου» 
μένης διά συσκευών διά τών όποιων ή θλίψις καί άντίθλιψις 
εις τά αίματοχόρα άγγεΐα, ή αναπνοή’ καί δ σφιγμος με- 

. τροϋνται αυτομάτως,' ταχέως καί άσφαλώς. Διά'τών συ
σκευών τούτων δοκιμάζει δ Έψαντ ποιαν επιρροήν έχουσι τά 
χρώματα έπί τής μεγαλιιτέρας ή μικρρτέρας συναθροίσεως, 
τοΰ αίματος έν τφ έγκεφάλφ καί ε’φθασιν είς τό περίεργον 

ιδσον καί νέον συμπέρασμα, οτι το πορτοκαλόχρουν καί ιδίως 
τό έρυθροΰν-πληροΰσι τόν ίγκίφαλαν δι ’ αίματος ένφτό ιώ
δες καί πράσινον «πιφέρουσι τό αντίθετον, ,τό δέ 'κυανοΰν καί 
χίτρενον φέρονται εύδετέρωςί 'Επειδή ή θαλασσία νόσος κατά 
την γνώμην τοΰ έρευνητοΰ έχει- βά,σιν τήν αναιμίαν ίν τφ 
έγκεφάλφ πιστεύει, ότι ή πάθησις δέν θά έπέλθή ή θά περι- 
ορισθή, &ν ό ταξειδιώτης'^όλις είσέλθη εις. το πλοΐον ι’φοδια- 

, σ&ή μέ ίρυθράς διόπτρας λαμβάνων καί έσωτιρικώς καλομέ- 
λανα, άρκεΐ διά μέσου τής διόπτρας ταύτης νά παρατηρή 
εις σημεΐον τοΰ ουρανού ή τοΰ όρίζοντο; ασκαρδαμυκτί καί 
ουτω θά πολεμήση τήν αναιμίαν τοΰ έγκεφάλου ώστε νά 
παύση ή νόσος καί νά μή έπανέλθη.

® ··

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΚΗΔΕΙΑ

Εις Άγγλος ’ιδιότροπος χαί εκκεντρικός όνόματι Ονίλλαμ 
Χάί'γες, δ όποιος ζών έτί*έξέπληξε τούς συμπβλίτας του διά 
διαφόρων παραδοξοτήτων, ήθέλησς καί άποθνήσκων ν’άφήση 
μνήμην άλησμόνητον,

Είς την διαθήκην τήν όποιαν άφήκτ, μεταξύ άλλων διέ
ταξε καί τά της κηδείας του καταχύθυμότατον τρόπον..

ΈσκέφΟη, 0τι· είναι άνόητον ίθιμον ν ’ άναγκάζη τις τον 
κόσμον, δ όποιος ώς έπί τό πολύ ολίγον λυπεΐται διά τον 
θάνατόν σας, νά παρευρεθή είς τήν κηδείαν σας, φέρων πέν
θος καί ε”χων κατηφες τό;πρόσωπον |

Ήξίωσε λοιπόν {ν τή διαθήκη του,όπως ή κηδεία ίου, έκ 
διαμέτρου άντιθετως προς τά συνήθως γινόμενα, τελεσθή 
μεθ* δλης τη δυνατής ευθυμίας καί φαιδρότητος. Ήτοι ;

Ήθέλησε νά τόν ενταφιάσουν δχι εις τό νεκροταφείου, 
άλλ’ είς τόν κήπον του.

Διέταξεν, £πως δλα. τά δένδρα τοΰ κήπου στολισθοϋν μέ 
ποικιλόχρωμους ταινίας, δπως ύπό τινα μεγαλοπρεπή σκι
άδα έγείρουν κομψήν εξέδραν διά τήν μουσικήν, κάί όπως 
προσκαλέσουν, ώς εις άλλο συμπόσιον Βαλτάσαρ, όλους τούς 
είς τήν ευθυμον κηδείαν του παρευρεθησομένου; εις συμπόσιον 
,είς τό όποιον θά εθυβιάζοντο πέντε βόες,είκοσιν αμνοί, δέκα 
χοίροι καί μέγας αριθμός δρνίθων,καί δτι τέλος,μετά τό δεί
πνου πάντες οί χεκλημενοι θά εχόρευον μέχρι τής αυγής ύπό 
τούς πρασίνους καί δροσολούστους θόλους τοΰ πάρκου του.

Είνε περιττόν νά έίπωμεν,δτι αί τελευταίας θελήσεις τοΰ 
Ουίλλιαμ έξετελέσθησαν κατά γράμμα ύπό. τοΰ υίοΰ του, 

: άπειλουμένου έν ίναντίφ περιπτώσει νά χάση δλην τήν δι’ 
αυτόν διατεθεΐσαν κληρονομιάν. - ’

Δύο χιλιάδες λοιπόν προσώπων έφαγον καί έπιον, έχό- 
ρευσαν καί διεσκέδασαν μέχρι πρωίας παρά τόν νεοσκαφή τά
φοντόΰ ίκκεντρικωτάτόυ τούτου Άγγλου, δν έπί πολύ θά 
ίνθυμοΰνται βεβαίως είς τό Ούάΐτ-Ούκ τής ’Ινδιάνας, όπου 
και άπέθανε. .
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