
Λ

A

ΑΘΗΝΑΙΕ TH, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΤ 1899 ^.pie. 15

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ KAI ΕΚΔΟΤΗΣ

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
. Ό9ί>ς Μαυ^ομιχάΛη άρι0. 16.α . “Εΐαντι Xtyie/co

Συνδρομή ’Εβωτϊρκοΰ φρ. 12. — Συνδρομή ’Εξωτ,ριχοΰ φρ. 15.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ — ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ —- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

* EJtos Δ. Πε,ρ. gB

ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΧΙΣ

ΠαρακαλοΟντΑΙ όσοι τών συνδρομητών μας δέν λαμ· 
βάνουσι τακτικώς τά φύλλα , ή τοϊς καθυστεροϋνται 
προγενέστεροι τών λαμβανομένων άριθμοί, νά μάς εί- 
δοποιώσι διά δελταρίου, δπως τοίς άποστέλλωμεν αμέ
σως τούς ίλλείποντας άριθμούς, διότι ώς γνωστόν ή 
τε «Φύσις» καί «’Ηχώ» άποτελοΟσιν είς τό τέλος τοΟ 
έτους ώραιοτ’άτους. τόμους χαΐ διότι δέν είναι δίκαιον 
νά προβάλλη τις παράπονα ίν ώρα πληρωμής τής συν
δρομής. Άν δέ βραδύνωμεν κατά τδ θέρος τήν ίκδοσιν 
τινών φύλλων, συμπληροΟμεν αύτά προθύμως τδν χει
μώνα, ώς 5χομεν καθήκον, ■

Ή Διεύθυνόίς-
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ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Εις τδ Λαρελθδν ημών φύλλον μετηνέγκσμεν έν μετα- 
. φράσει έκ τοΰ ,άμερικανικού ■ «Courrier lies Etats Unis» 
τήν περίεργον άνακοίνωσιν τοΰ Βασιλειάδου Μνατσίου,’ 
ήν ο αμερίκανός διάτριβογράφρς παραθέτει πρδς άπο- 

. δειξιν τής άνευ σύρματος τηλεγραφίας και τού δυνατού 
τής άντιλήψεως καί αυνενοήσεως έξ άπομεμακρυσμένων 
αποστάσεων. -- ;

Άλλ’ ήτον ανάγκη δ άμερικανδς συνάδελφος νά παρά
θεση άμψίόολον'παλαιδν κείμενον μήπω ύπαρχον εις τήν 
διάθεσιν έκάστού ή μήπω. δυνάμενον ν ’ άνευρεθή πρδς 
άπόδείξιν τον ισχυρισμού του; Καθ’ ήμδς. όχι. Διότι 
εχομεν πολλά παραδείγματα, καθ’ά ουνενοήσεις και- 
αντιλήψεις 4νευ σύρματος (διαμέσου άγωγοΰ) αλλά ,ρό- 

νον διά τής διορατικής ή πνευματικής δυνάμεως ή άλ
λως δύνανται νά έπιτευχθώσι.

Τδ άναψερόμενον βιβλίον τοΰ ΒασιΛεάάου Mratoiov ώς 
φαίνεται δέν υπάρχει έν ταΐς ήμετέραις βιόλιοθήκαις, ώς 
έξητάσαμεν. Πιθανώς δέ, άν αύθεντικώς δμιλεϊ δ άμερι- 
κανός, νά ΰ,ιάρχη κάπου είς Ιταλίαν. Άλλ’είναι τόσον 
άσήμαντον ώστε δέν αξίζει τδν κόπον ν’άναζητηθή ; Τί 
θά ώψελήση ; 'Ημείς πιστεύομεν άδιστάκτως είς τδ δυ
νατόν τής πραγματοποιήοεως τοιαύτης μεθόδου συνεν- 
νοήοεως, άλλά τδ προσόν τούτο άναψανέν κάποτε απρά 
τισιν, ώς αναφέρουν τά χρονικά τής ιστορίας, δυστυχώς 
δέν έξητάσθη, ούτε καί έμελετήθη έγκαίρως έπισταμέ- 
νως καί έπιοτημονικώς, παρημελήθη δέ τουναντίον καί 
,φυσικώς ημείς σήμερον περιοτάσεως διδόμενης έκ τής νε- 
ωτέρας άνακαλύψεως τής άνευ σύρματος τηλεγραφίας, 
άδυνατούμεν νά καθορίσωμεν τόν τε τρόπον.και τδ ζή
τημα. *Ο τρόπος διετέλεοεν άμετάδοτος,1 ώς διετέλεσε 
καί δ τοϋ συτοκράτορος Κωνσταντίνον, αν άληθεύη.

Τδ αυθεντικόν όμως κείμενον τού άμερικανικόύ συνα
δέλφου δέν .είναι απολύτως άξιόπιστον, -διότι, υποπτεύ
εται τις αμερικανικήν περ φυλαυτίαν καί αμερικανικήν 
συνήθη ρεκλάμαν. Και τδ όνομα τοΰ Μνατσίου καί τδ 
όνομα ,τοΰ Δρακοζίου αύτοκράτορος καί δ θάνατος τοϋ 
μάντεως είσίν άγνωστα μέχρι τοϋδε τή ιστορία καί θά 
δφείλωμεν άπειρους χάριτας τώ άμερικανώ συναδέλφω, 
άν μάς εστελλε τδ βιολίον οΰτδ τοΰ άγνωστου ήμΐν Βά- 
σιλειάδου Μνατσίου, διά νά έξακριβώσωμεν τδ γεγονός 
οπερ ενδιαφέρει ούχί τόσον διά τδ περιεχόμενον ανέκδο
τον, όσον τήν ιστορίαν. ...

Ό Μαρκόνης μεταχειρίζεται πρδς τήλ. συννενόησιν 
τδν εύαίσθηΤόν 'ηλεκτρονόμον του ή μάλλον ήλεκτρο- > 
δέκτην του, τά αιθέρια ηλεκτρικά κύματα καΓτδν ιστόν. Ό 
δ' άγνωστος ξένος, τής εποχής τοϋ Κωνσταντίνου Πα- 
λαιολόγου μετεχειρίζετο, ώς λέχει ο αμερίκανός, ιστόν 
υψηλόν καί σκοτεινόν δωμάτιον. Ωστε πάλιν τά αιθέρια 
κύματα καί ιστοί πρωταγωνιστοϋοιν ενταύθα. Είναι τδ 
διάμεσον σώμα, τδ medium, τής συνενοήσεως. .

1Η ουνενόησις άνευ διαμέσου άγωγο.ϋ,. ώς γίνεται καί
ί'·
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έν τή .ηλεκτρική τηλεγραφία καθ ’ ήμδς επιτυγχάνεται. 
/Εχομεν δέ ώς είπόμεν, και παραδείγματα, άλλά δυστυ
χώς δέν καθορίζεται ό τρόπος τής.τοιαυτης συγκοινωνίας.

·. Οί αρχαίοι πρόγονοί μας μδς μετέδωκαν τοιαΰτα, άλλ’. 
αποδέχονται./δρατόν διάμεσον. Έν τώ Άγαμέμνονι τοΰ. 
Αισχύλου άναφέρεται,Χοτι ή πτώσις της Τροίας μετεδόθη 
αυθημερόν είς τό Άργος. Είναι φαίνεται άληθές τούτο, 
άλλ’ έκ τοΰ Άργους είδον τήν πτώοιν τής Τροίας δι’ 
άγνωστου ήμΐν τρόπου ή διά τώνπυρσών μετέδωκαν όν
τως τήν εΐοήοιν εκ Τροίας είς Άργος, ως αναφέρει ό 

. Αισχύλος; όστις μή δυνάμενος νά εξακρίβωση τήν μέθο
δον, αναγράφει τόν τότε γνωστόν τοϊς Έλλησι τρόπον 

. διά τών «φρυκτωριών», ήτοι διά πυρσών άπό τής Ίδης 
είς τό Έρμαΐον τής Λήμνου, έντεϋθεν είς τόν Άθω, 
άπό τοΰ Άθω εις τούς βράχους τοϋ Μακίστου,ούτινος οί 
άγρυπνοι φύλακες μετέδωκαν επίσης διά πυρσών τήν ει- 
δησιν είς τούς φύλακας τοΰ Μεσαπίου τής Εύρίπου, ού- 
τοι είς τόν Κιθαιρώνα, έντεϋθεν εις τό όρος Αίγιπλή- 
γκτόυ καί τέλος έντεϋθεν μετέδωκαν τήν εϊδησιν είς τό 
όρος Άραχναΐον τοΰ Άργους. Άν ούτως έγένετο, όπερ 
άμφιβάλλομεν, διατί ή ιστορία δέν αναφέρει προγενεστέ- 
ρας συνεννοήσεις τοιαύτης φύοεως άπό Τροίας είς Άρ
γος ; άλλά τούναννίαν άναφερεται άπόλύτως διακοπή: .

- ΔιατΙ ή Κλυταιμνήστρα δέν είχε τακτικός ειδήσεις τοΰ 
συζύγου της Άγαμέμνονος άλλα τουναντίον άπελπισθήσα 
περί τής ύπάρξεώς του ως έκ τής δεκαετούς απουσίας 
του, έθυσε μέ τούς έραστάς της; ’Εκτός δέ τούτου μετά 
παρέλευσιν τοαούτου χρόνου πώς έγνώριζον ηάντες οί 
σταθμάρχάι τών φρυκτωριών τήν ώρισμένην ήμέραν .καί 
ώραν τής πτώσεως τής Τροίας, διά νά ΐστανται είς τάς 

’ θεσεις των και τηλεγραφήσωσι τήν εϊδησιν; καί μετά 
δεκαετίαν; Μεγάλη άρα άπίδανότης ένταΰσα χωρεΐ περί 
Τής μεταδόσεως τής πτώσεως τής Τροίας είς Άργος διά - 
τών φρυκτωριών, τοΰ μόνον γνωστού 'καί συνήθους αύ- 
τοίς τότε δρατοΰ κάΙ αντιληπτικού τηλεγράφου των.

Ή τηλεπάθεια, υπερευαισθησία, ό ύπνωτιομός, ή νευ
ρική κατάστασις, ό πνευματισμός, ή ύστερόπάθεια κτλ, 
μας κατεσύγχισαν άπό τινων διά τών τοιούτων περιέργων 
αντιλήψεων κσί συνεννοήσεων καί οραμάτων, -δι’ ωνπρο- 
σπαθοΰσι ν’ άποΚαλύ^ωσι τήν άόρατον δύναμιν, καί δεν 
γνωρίζομεν, μά τήν αλήθειαν, τί νά πρωτοπιστευσωμεν. 
Οτι υπάρχει τι, έν τώ ζητήματι, δέν υπάρχει πλέον
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αμφιβολία, άλλά πώς γίνεται ή μετάδοσις, διατελεΐ είσέτι 
άγνωστοί ήμΐν.

Ή διήγησκ; τοΰ Αισχύλου άποδεικνύει μόνον, δτι κατά 
τούς χρόνους εκείνους ητο εν χρήσειή διά πυροων wv- 
θηματική τηλεγραφική·, ούτως έπεϊν, ουνδτάλεξιί, άπό 
μακρυνΰν αποστάσεων, δέν κυρεϊ όμως τόν τρόπον τής 
μεταδιβάαεως αυθημερόν τής εΐδήσεως άπο Τροίάί etc 
Άργος τής άλώοεως ύπό τών Ελλήνων τής άοιατι- 
κής'μητροπόλεως.

Ό Λυγκεύί, ώς γνωστόν, εις έκ των αργοναυτών 
είχε τόσον ίσχυράν ορασιν, ώστε ^εβαιοΰται, οτι έβλε- 
πεν είς μεμοκρυομένας λίαν άποοταοεις, ώς καί ύπό τήν 
γήν, διά τ.οΰ ουρανού, είς τό βάθος τής θαλάσσης, κτλ.

Ή Ιστορία επίοής αναφέρει, ότι Σιδωνιόςτις προέτει- 
νεν εις τόν αύτοκρατορα Αλέξανδρον τόν τρόπον, δι ’ ου 
ήδύνατο νά συνεννοήται αύθωρεί μεθ’όλων τών σημείων 
τής απέραντου αυτοκρατορίας του, άπ ’ άκρου τών 'Ινδιών 
μέχρι τής Μακεδονίας, άλλ’ ούτος έκλαόών τδν άνδρα 
παράφρονα, άπέκρεωοε τήν ηρότασίν του..Βραδύτερον 
δέ μεταμεληθείς διά τούτο διέταξε νά μετακαλέσωσι τόν 
σοφόν Σιδώνιον. πλήν ούτος ούδαμοϋ πλέον εύρέθη.

Καί πολλά άλλα σχετικά παραδείγματα ήδυνάμεθα ν’ 
. άναφέρωμεν, κυροΰντα κάπως τήν πεποίθησιν ήμών περί 

τοΰ δυνατού τής ύπάρξεως. μέσου καί τρόπου συγκοινω
νίας και συνενοήοεως διά τοΰ αοράτου καί δή παρατη- 
ρήσεως έξ άπομεμακρυσμένων μερών, άνευ τής μεσολα· 
ό^σεως διαμέσων δρατών αγωγών, ήτοι στερεών σωμάτων* 
σύρματος, κλ.

Ό χρόνος αρά υπολείπεται μόνον ν ’ άποκαλύψη ήμΐν 
βαθμηδόν τά μυστήρια - τών άωράτων ήμΐν τούτων 
δυνάμεων, δι’ ών θά δύνάμεθα πάντες άκωλυτως νά 
συγκοινωνώμεν μετά τοΰ άγνωστου.

Φ. Πρίντεζης

—— ~ττ ι· -ge^a3> ·· β~ .. —

ΆΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ TH. ΑΡΧΑ1ΟΤΗΤΙ

Λ

·» 
ί

Κατά τούς ιστορικούς χρόνους, οτε αί έλληνίδες ήσαν.κατ ’ 
οίκον περιωρισμίγαι, άνεφάνη θήλυς Ιατρός έπί Περικλεούς. 
Μόνον ώς φαρμακεύτριαι άπήλαυον φήμης έξοχου αί θεσσα-

λίδες,μιταχειριζόμεναι τό πολυθρύλλητον ίππόμανίς, τά εκ | 
σήψεως προκύπτοντα έντομα καί φυτά, τρίχας καί ουράν ί 
λύκου, οστά έκ τής άριστεράς πλευράς χελώνης φαγωθείσης j 
ύπδ μυρμήκω», αίμα περιστερών, ταινίας, δι ών τις άπηγ- 
χόνισεν εαυτόν, £άκη καί άλλα ειδεχθή λείψανα νεκρών. Αί 
φαρμακίδες ΐθεωροϋντο ώς δυνάμεναι νά έπιφερωσιν άτεκνίαν, 
άφ ’ οΰ μάλιστα ή πολυτεκνία καί ύπό του νόμου περιωρίζετο 
καί ύπό τοϋ Πλάτωνος καί άλλων φιλοσόφων ύπελαμβάνετο 
βλαβερά. Έτερος νόμος έν Άθήναΐς άπηγόρευε ταις γυναιξί 
νά άσκώσι τήν μαιευτικήν, έξ ου αί άττικαί γυναίκες έσκαν- 
δαλίζοντο εικότως. Ή νεάνις Άγνοδ'ικη περιβαλλόμενη σχήμα 
«λλότριον καί'ενδυθεϊσα στολήν ανδρικήν, έξέμαθε τήν τέ
χνην καί έβοήθει κρυφά ταΐς ώδινούσαις, άποκαλυπτομένη 
πρώτον είς αύτάς. Μετά βραχύν χρόνον οί μείναντες άργοί 
άρρενες Ιατροί ένήγαγον- είς τό δικαστήριον τόν άγένειον 
Άσκληπιάδην ώς μαγγανεύοντ.α καί φθείροντα τάς γυναίκας. 
Ή Άγνοδικη ώμολόγησεν ενώπιον τών δικαστών, ότι ητο 
νεάνις, δπως διεκφύγη τήν ποινήν άλλ’ ή όμολογία της 
ούδέν ώφέλησεν, ώς διαπραξάσης τδ βαρύ κακούργημα τής 
μεταμφιέσεως· θά κατεδικάζετο δέ ε’ις θάνατον, έάν μή προ- 
σήρχοντο εις τούς δικαστάς αί πρωται τών γυναικών τοϋ 
άστεως, κραυγάζουσαι «δέν εισθε ανδρες ήμών, άλλά έχθροί, 
διότι καταδικάζετε τήν πλεονάκες σώσασαν ήμίς άπό τοϋ 
θανάτου». "Εκ τότε ήσχολήθησαν άκωλύτώς καί γυναίκες 
π«ρί τήν θεραπείαν γυναικών καί παίδων καί περί άλλα νο
σήματα ειδικότερα, έπινοοΰσαι συνταγάς καί συντέσοουσαι 
πονήματα ιατρικά. Άλλαι έπεδόθησαν είς τήν κομμωτικήν ί 
καί έφεΰρον άγχούσας, φύκια, ψιμμύθια, καλλιβλέφαρα καλ- | 
λωπίσματα καί μυρίας αλοιφές πρός αυξησιν τριχών ή πρδς 
θεραπείαν έξανθημάτων τοεαυται ιατροί, ε’ι καί μνημονεύον
ται .ευφήμως ύπό ,πλεϊόνων συγγραφέων, είχον γνώσεις λίαν 
περιωρισμένας, καί ήσαν δεισιδαίμονες και θαυματοποιοί· 
άλλ’ ουδέ οί άρρενες ιατροί ήσαν καλλίτεροι. Π- χ. ό νο· 
σών κατεκλίνετο έν τφ ναφ τοϋ ’Ασκληπιού, ένθα, κατ’ 
ίντολήν τών Άσκληπιαδών, έλούετο, ένήστευεν, έθυμιάτο, 
έπτύετο καί είτα έκοιμάτο. Καθ’ υπνους ενεφανίζετο αύτφ 
δ Θεός καί ύπεδείκνυε φάρμακον οίτε ωφέλιμον, ούτε έπι- 
βλαβές, λ. χ. καθαρτικόν τι ή δίαιταν, έστι $’ δτε κώ
νειου, ή τινά έμετοκά..'Οσάκις δέν ένυπνίαζον οί νοσοϋντες, 
ένυπνίάζον άντί τούτων οι τοϋ Θεού ιερείς. Ή. πλάνη αυτή . 
περιεστάλη όπωσοΰν, άφ’ δτου δ 'Ιπποκράτης, έ Αριστο
τέλης καί 0 Ήρόφιλος, ό Άλεξανδρεΰς, ήρξαντο στηρίζον-

τις τήν τέχνην έπί τών βάσεων τής φυσικής επιστήμης. 
Κατά τόν τέταρτον αιώνα π. Χ, έξοχος ήκμασεν ιατρός ή 

’Ασπασία, εταίρα παρά τήν γυναίκα τού Περικλεούς, συν- 
τάξασα πολλά συγγράμματα γυναικόλογικά, ών μνημονεύει 
ό ρωμαίος ’ιατρός Άντιος καί ένθα έγίνετο λόγος περί ρητών 
τε και αρρήτων. Καί ταύτην όμως ύπό τήν ,έποψιν τής πρα
κτικής ύπερηκόντισεν έν Κοοίνθφ ή νεωτέρα Λαις, ής τήν 
άμύθητον καλλονήν άνεκάλυψεν 0 Άπελλής, καί ήν γυναί
κες ζηλότυποι έφόνευσαν διά θρονιών και δίφρων κατά τήν 
μεγάλην εορτήν τής ’Αφροδίτης. Ή δέ Άντιοχίς, πρός ήν 
αφιέρωσε τό Ιδιον πόνημα ό έξοχος ’ιατρός τής άρχαίότη- 
τος, Ήρακλείδης δ Ταραντϊνος, επινόησε γενικόν άντι- 
φάρμακον,το λεγόμενον Μάλαγμα τής Άντιοχίτιδος κατά ■ 
τοΰ ΰδρωπος, της καχεξίας τοΰ σπληνός καί σής ’ισχιαλ
γίας, τής βηχός κλ. ήκμασε δέ αδτη περί τδ 240 π. X. έν 
τή μεγάλη Έλλάδι. Ή πρεσβυτέρα καί ή νεωτέρα Κλεο
πάτρα συνέταξαν βίβλους περί μέτρων, σταθμών^ γυναικεί
ων νοσημάτων καί φαρμάκων καλλωπιστικών. Αλλόκοτοι 
είναι αί συνταγαί αύτών προς θεραπείαν τής φαλάκρας, ε’νθα 
συνιστώσι τέφραν κεκαυμένων κατοικίδιων μυών, τέφραν κλά
δων άμπέλου, τέφραε ίππείων όδόντων, λίπος άρκτων, Ιλά» 
φων, μέλι, ή κόνιν έξηραμμένων κεφαλών μυιών, ή ε'λαιον 
κέδρου καί οίνον. Τό φίλτρεν τής Σάλπης, ουτινος μνημο
νεύει ό Λίβιος, είναι λίαν άσεμνον. Ή έκ θηβ«ν ’Ολυμ
πίάς, μαΐα έπιτηδειοτάτη, συνέταξε διατριβήν επί τών γυ
ναικείων παθών. Ή διαβόητος ποιήτρια Έλεφαντίς έδημο- 
σίευσε συνταγάς χάριν παντοίων σκοπών και έργων, άπη- 
γορευμένων ύπό τοΰ νόμου. Ή ίώτειρα, ή έξ ’Επίδαυρου 

, Παμφίλη, ή Ροδία Μυρώ, ή Σπΐνδουσα, ή Μαία, ή Βερε
νίκη έτιμήθησαν ύπδ τών κατόπιν γενεών ώς. μεγάλαι της 
Ελλάδος εύεργέτιδες. 'Εν τή άρχαίφ λοιπόν Έλλάδι μετά 
μάκρους άγώνας ίλαβον αί γυναίκες ισα τοϊς άνδράσι δικαι
ώματα έν τή επιστήμη, έθεράπευβαν δέ ώς καί οι άρρενες.

Φοίβος.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ 1Ω. ΔΡΟΣΟΪΑΗ
" 'Οδός Πατησίων. ΆθΑναν.

Καταπληκτικήν πρόοδον τδ κατάστημα τούτο.
Κατανάλωσή, πελατεία μεγάλη, εντέλεια, ακρίβεια, εύ- 
θηνία καί προθυμία χαρακτηρίξουοι τήν όοημέραι βελ
τίωσήν χρυ. Συσταίνεται έκθύμως.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΤ ΙΙΙΠΟΓ
■ (2ννέχ«ί« in toy προηγουμένου φύλλου)

Εσχάτως τοσβδτον οί βιομήχάνοι, μηχανικοί καί έφευ- 
ρέται ίπεδόθησαν τελειοποίησιν ,τοϋ αυτοκινήτου,
άστε δέν ιΰρΤκόμεθα ποσώς μακράν τής έποχής, καθ’ήν ή 
«ΰτοκίνητος άμαξα θίλιι διασχίζει άπανταχοΰ τάς αποστά
σεις και άντικαταβτήαγι τόν ίππον είς άπάσας τάς μεταφο
ρικός αύτοΰ έργασίας. -

Ή αυτοκίνητος άμαξα χωρεΐ δι’ αλμάτων είς τήν τε- 
λειοποίησιν καί εΰρισκόμεθα ακριβώς ε’ις τήν ίποχήν τής ά- 
τατροπής τοϋ προδρόμου τής κινητήριου δυναμεως διά μίτου 
μάλλον τελειότερου καί εύχερεβτερου.

Ή άνάκάλοψις τοϋ άτμοΰ ύπήρξεν άναντιρρήτως ή πρώ
τη αιτία τής'άπομαχ'ιας τοΰ τππου, άλλ’ ό παράγων ού
τος χρησιμοποιηθεΐάγκένον ώ; τοπική δΰναμις δϊν ήδυ- 

:^νατο βεβαίως ν ’ άντικαταστήβ-Γ, όλοσχερως τήν χρήοιν τοΰ 
ίπΠσυ. Πλήν βλέπομεν τά μέρος δπερ ελαβε βαθμηδόν δ άτ
μός είς- τήν. βιομηχανίαν Καυτήν οικιακήν χρήσινΙ- Άφοΰ 

- δέ δ άτμός; ίχρειάαθη. τριάκοντα δλόκληρα /τη διά νά έγ- 
•Λ: .···

4-

Ι ρωπης, zdca fli δνά τήν Ιγχατάστασιν^του αυ·
κατασταθή εις τάς μάλλον πεπολιτίσμενας πόλεις τής -Εύ 
<Λ —-- . Λ< Α » ’ · --

» | ''***..'«’■’** τοκινήτου; Άδηλον μέν, πλήν_ τά πράγματα δεικνύουσιν 
ήμΐν ταχυτέραν τήν εξάπλωσιν.Ίδωμεν. Άπό τών αρχών δέ 
τοΰ λήγοντος αϊώνος μας ό άτμός βαθμηδόν ύπεξήρεσε άρ- 
κούσας καί δή τάς κοπιωδέστερα; εργασίας τοΰ Ιππου, otov 
τήν κίνησιν τών .μηχανών, τήν άνύψωσιν τοΰ ΰοατος, τάς 
άλωνιστικάς εργασίας κτλ. ■

Έκ τής άντικαταστάσεως τής εργασίας ταύτης Ιγεννήθη 
ήτοσοΰτρν οιαδοθεΐσα καί παρά’πάντων άποδεχθεισα έκ- 
φρασις αδύναμις Ιππου». Ήθέλησαν νά δώσουν ιδέαν τινα 
τής εργασίας,·ήν παρείχε τδ δι’ άτμοΰ κινούμενων μηχάνη- . 
μα καί ώς βάσις έλήφθη ή δύναμις τοΰ ίππου, ήτοι, δ μάρ- 
τυς τής καθημερινής, ίργασίας. Ήπειρα άπέδειξεν, δτι ά- 
ταμον.ληφθεν τυχαίως καί. μήδν "ούτε πολύ γέρων, ούτε 
κακώς θρεμμενον-, ήδύνατο νά έγειρα έκ τοϋ εδάφους είς μι
κρόν ύψος 75 χιλιόγραμμα είς έν δεύτερον λεπτόν. Τό πάρά- 
δοξον τοϋτο μέτρον έγένετο άμέσως άσπαατδν πρός άνάμνη- 
σιν τής έργασίας τοΰ εϋγενοΰς, ζώου καί ούτως ίπλάσθη τδ 
«ίππος άτμός».

-- -Ήδη προσετεθησαν καί οί κινητήρες τοϋ φωταερίου, ού
τως ώστε οί ,κινητήρες^τοΰ άτμοΰ έγίνοντο πλέον ή βάσις 
τών νεωτε'ρων μηχανικών έκφράσεων,“καί ούδεμία γραμμα- g 
τική ετυμολογία θάΆυνγβϊχνά τάς άντικαταστήβη]πρός δό« Λ 

ξαν τοϋ παλαιού συντρόφου τοΰ άνθρώπου και συνεργάτου έν 
τή οίκιακή οικονομία, τοϋ ίππου.

Ή- εφαρμογή τής κινητήριου δυνάμεως έν ταϊς σιδηρο
δρομικές άμάξαις έπέφερε τδ δεύτερον τραύμα ε’ις τούς μετα
βατικούς ίππους- Μόνον δέ έν Γαλλία κατά τό πρώτον έτος 
τής ε’φαρμογής τών σιδηροδρόμων δύο χιλιάδες λεωφορεία καί 
έκατόν χελιάδες ίπποι έτίθησαν είς αποστρατείαν. Πόσοι λοι
πόν έκτοτε. άπεστρατεύθησαν ;

Τά γελοιογραφικά και σατυρικά φύλλα τής έποχής εκεί
νης έμυκτήρισαν δεόντως τήν αληθή κατάστασιν καί έπεν- 
θολέγησαν τήν ήτταν τοϋ τέως κατακτητοΰ τοϋ κόσμου,

Οί σιδηρόδρομοι ΰπεξήρουν τάς αμαξωτούς οδούς, ίπποι δέ 
καί ήμίονοι και άμαξαι ετίθεντο είς αργίαν. Άπασα ή τέως 
έκείνη ζωηρά και εύθυμος κίνησις τών αγροτικών καί έπαρ- 
χιακών όδών μετεβάλλετο εις έρημον δίκτυον.

Άλλ’ οί σιδηρόδρομοι μόνον ίπί τεσσαρακονταετίαν ίδο- 
ξάσθησαν. ’0 άνθρωπος δέν ηύχαριστήθη τελείως έκ τών υπη
ρεσιών του καί επειδή ό σιδηρόδρομος δέν δύναται νά στα- 
θή προ τής ο’ικίας του ή νά τόν μεταφέρω δπου. ούτος θέλει 
φυσικώς έγεννήθησαν παράπονα καί μεμψνμοιρίαι καί ίβχί- 
φθη πάλιν νά χρησιμοποίησή τόν ίππον· είς τήν άμαξάν του. 
Ήδη λοιπόν οί σιδηρόδρομοι ΐστανΤαι μακράν τών πόλεων 
καί τά παλαιά μεταφορικά μέσα άνέλαβον τήν θέσιν των. ·· 

- Άλλά πολλοί έσκέφθησαν; Δέν είναι δυνατόν ν’ άνακα- 

λυφδή μηχανική τις άμαξα, ήτις νά μεταφίρη τούς έπιβά- 
τας άνευ ίππου άπό στάθμου είς πόλεις ; Άμ ί«ος άμ’ ίρ- 
γον 1 Τοϋτο συνεβάινε τδ 1866. Ό θρίαμβος των σιδηρο- 
δρόμιον μόλις ήρίθμει τέταρτον αίώνος καί άνιφάνη ή πρώ
τη αυτοκίνητος άμαξα. Πάντες ύπεδεχθησαν αύτήνμετ’έν- 
θουσιασμοΰ.Πάντες ΐχάρησαν, ό’τι δέν θά λαμβάνωμεν πλέον 
ανάγκην τοΰ ίππου διά τήν μεταφοράν μας, Άλλά μετ.’ολί
γον καί έδώ ίφάνη κατά τά πρώτα βήματα τής νέας αύτής 
άνακαλύψεως ή άντίπραξις. Έσχηματίζετο, ελεγον,καπνός, 
οσμή βαρεία, ή δέ χρήσις δύσκολος. Δέν ήτο πράγμα πρα
κτικόν καί εύκολον.

Τφ 1890 έτερος προωστικός παράγων, τδ πετρέλαιον 
ήλθε νά θόρυβήση τούς νεωτεριστάς. Ούτος δέν έμελλε νά 
φονεύση, άλλά νά συμπλήρωσή.

■s

Πρώτος έ Νότων τφ ΙδθΟ Λατεσκεύασε τρίκυκλον δι’ 
άτμοΰ . Ό δέ Cugnet Γάλλος αξιωματικός τοΰ πυροβολι- 
κοΰ είναι δ ίπίσημος πάτρων τοΰ αυτοκινήτου ·δι’ άτμοΰ 
φορείου, ούτινος τό πρωτότυπον, αξίας ανυπολογίστου, εύ- 
ρίσκεται ήδη έν τή αιθούση τοΰ Μουσείου τδν Τεχνών καί 
’Επαγγελμάτων. Τφ δέ 1785 ό Μο'φδώχ μαθητής τοΰ 
Janes Watt, κατασκεύασε δεύτερον δι’ άτμοΰ κινούμενου- 
τθίκυκλον. Ζ

At προσπάθειας καί οί αγώνες πάντων τούτων δέν ειχον *
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ΦΙΛΟΛΟΓ I ΚΟΝ ®ΑΎ ΜΑ 1

ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ - .
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Όντως φιλολογικόν θαϋμα της εποχής μας δύ- 
ναται νά ύνομασθη ή εκδοοΊς.τον κολοΟιαίου έργου 
δπερ ό φιλότιμος κ· Α· Κωνσταντινίδης άνέλαβε νά 
έκδώο'η.'. Πάσα έκδοΟις έπιστημονικοϋ καί φιλολο
γικού όγκώδους πονήματος θεωρείται ανέκαθεν παρ’ 
ήμϊν ώς απρόσιτος καρπός, δν μόνον οί θέλοντες 

. ,νά ζημιωθώσιν άναλαμβάνόυσι καί ιΟως δι’ άνόητον 
πολλοί έκλαμόάνουΟιν έκεϊνον,δστις τοσοΰτον δυσ
χερές καί πολυδάπανου · έργον έπιχειρεϊ’ διότι πα
σίγνωστου τυγχάνει πόσον δυσκόλως διατίθενται τά 
συγγράμματα καί πόσον ολίγον φιλόλογοι έσρέν. 

,. Άλλ’ ό έργάτ,ης τοΰ νέου τούτου έργου κ. Άνέ- 
ο'της Κωνσταντινίδης, ό ανέκαθεν τάς δυσχερείας 
παντός χρησίμου καί ώφελίμον άπολακτίζων, άνα- 
^ογιζόμενος μόνον την σπουδαιότητα τοΰ έργου καί 
τό κενόν, δπερ διά. τής έκδόσεώς του. πληροί παρ’ 
ήμΐν,μετά θάρρους όντως απαραδειγμάτιστου προ
βαίνει παρά τάς καταπληκτικός αύτοϋ δαπάνας είς 
τήν έκδοσιν αύτοϋ, έλπίζων μόνον είς τήν φιλοτι
μίαν παντός έλληνος. ■ .

Καί .όντως μόνος ό κ. Άνέστης Κωνσταντινίδης 
Αδύνατό νά διαθέση τό πελώριον αύτοϋ κατάστημα 
είς τήν κολοσσιαίαν ταύτην έργασίαν -

Τό νέοντοϋτο λεξικόν τής Έλλην. γλώσσας έσε- 
,ται τό άριστον τών ύπαρχόντων καί θέλει παράσχει 
σπουδαϊαν βοήθειαν πρός έκμάθησιν τής Ελληνικής 
γλώσσης.Είναι τό τελειότατου τών Έλλην. λεξικών 
Liddell ant Scott.πλουτισθ'έν διά νέων λέξεων, φρά
σεων καί έρμηνιών έκ παντοίων πηγών, συνεπλη- 
ρώθη δέϋπό τών διαπρεπέστερων παρ ’ήμϊν λογίων.

Τό λεξικόν τοΰτο άποτελέσει 4 μεγάλους τόμους 
έξ ιοο τυπογραφικών φύλλων καί θέλει έκτυπωθή 
έντός ίό—τ8 τό πολύμηνων.

Τιμαται δέ Φρ. 8ο δμά τή αποπερατώσει τοϋ 
έργου. ·

,Φρ. 6ο διά τους καταβάλλοντας είς 12 μηνιαίας 
δόσεις έκ φρ. 6 άπό τής έγγραφής’ καί ' 
' Φ». 4ο διά τούς προκαταβάλλοντας τό τίμημα.

Ή Διεύθυνσίς τής «Φύσεως» αναλαμβάνει οτά. 
τούς έαυτής συνδρομητής τήν παροχήν πάσης σχε
τικής πληροφορίας καί εύκολίας καί αποστέλλει τήν 
αγγελίαν τής έγγραφής παντί βουλομένφ νά έγ
γραφή συνδρομητής τοΰ έργου-ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ

(ΣυνέχειαT5e προηγούμενο·* φύλλου}.

Ή οψις τοϋ Πύργου,της πρώτης πόλεως τή Βουλγαρίας, 
ην πρώτον πάς τα.ξειδιώτης πατ«ί' διά θαλάσσης ερχόμενος 
8ΐς την Βουλγαρίαν,παρουσιάζει όντως άξιοθρήνητον ύπό έπο- 
ψιν οικονομολογικήν χαί προόδου θέαμα.. Πάσα κίνησις και 
έργασία έχει σταματήσει, πάντων Si τά πρόσωπα πελιδνά 
καί περίλυπα ει,σίν. Οικοδομικά! έργασίαι παντάπασιν,έμπο- 
ρικαί δοσοληψίαι ούδαμώς, έξαγωγή τοπικών προϊόντων και 
εισαγωγή ξένων ουδεμόσε όλοτελώς φαίνεται διενεργουμεναι. Ό 
λιμήν δλοσχιρώς άκινητεΐ, ή πόλις παντελώς άπρακτή. Και , 
η συνέπεια πάντων τούτων αντανακλά ιίς τήν πλου τολογικήν 
κατάπτωσιν τών κατοίκων, οιτινες στενοχώρούμενοι μέχρι? 
απελπισίας, καί μή δυνάμενοι εις τίποτε λυσιτελέστερον νά 
συντελέσωσιν, άρκοϋνται ή καθήμενοι σιωπηλώς νά σκέπτον
ται, η τάς χήρας άς τά θηλάκιά των βαθέως θέτοντες καί 
συγκρατοϋντες τά ολίγα χρυσά κερμάτια, άτινα ταΐς. «να- 
πέμειναν, νά βαδίζωσι κατ’ίδίαν μόνοι, προφυλάττοντες Ζτ 
αυτά μή τά δαπανήσωσι.

Καθ ’ δοόν συναντώμ»ν τον 
Κουτσοδημήτρην,έκ Βώλου τό 
λογον επιστήμονα, κάλλίστον 
όντως πατριώτην.

— Αΐ, καλώς ώρισες, τό ___ Α., ,
μετά τοϋ χαρακτηρίζοντος αύτδν πάντοτε μειδιάματος-, εί- 
μιθα διά πούλημα.

παλαιόν φίλον μας ιατρόν κ. 
γένςς καί τήν πατρίδα, άξιό- 
οΐκογενιιάχην καί άκραιφνή

’πέτυχες έφέτος, μ«ς λέγιι,

— Τί, πώς ; τί έπάθατε ; τόν ερωτώ. ·
—- Αμ, δέν τάμαθες; δ Πύργος «φέτος είναι εις κατά- 

στασιν πτωχεύσεως. Δεν είναι πλέον οΐος ήτο.
—- Δηλαδή, τί εννοείς; ή πόλις ή σεις;
— Μά κάμνεις πώς δέν εννοείς ή καμπάνες θέλει; ;
:— Μά. τί τρέχει ; δέν ξεύρω τίποτε πρό ολίγου ήλθα.
— Θά τά μάθης,σεϊς οί Αθηναίοι τώρα, δέν μάς κατα- 

οέχιοθε, είσθε πλούσιοι. Τήν έκάματε.
— Βεβαίως, ή δική μας μπάρα παρήλθε. Σιΐς δέ τί έπά- 

θατέ; Δέν «μεγαλώσατε άκόμη;
— Νά I . . . . νά . . . πήγαινε νά σοϋ τά πή ό φίλος 

σου·κ. Ένυάλης καί ήμέτερο; ο Άσκληπιάδης ίξηκολούθει 
απομακρυνόμενος κινών τήν κεφαλήν και γελών.

Προχωρώ καί εγώ άντιθετως μειοιών, δτε μετά .τινα βή
ματα βλέπω πρό έμοϋ αΐφνιδίως σταματήσαντα τόν παλαιόν 
φίλον καί πρόζενον Πύργου κύριον Ένύαλην, ύψηλόν ώς 
πάντοτε καί ευθυτενή έπί τής μακράς ^άβδου τούτην διξιάν 
άκουμβώντα καί διά τής αριστερά; τήν μακράν πίπαν έκ 
τοϋ στόματος άφαιροΰντα.

Ισταμαι καί «γώ μετά τοϋ Τάχη παρκτήρςϋντες καί μει- 
διώντες.

— Πάλιν μ«ς ήλθες ■ καλώς ώρισες μοί λέγει μετά τοϋ 
λεπτού αύτοϋ χαρίεντος ΰφους. Εφέτος θά προκόψ^ς, δλα 
είναι κακά.

— Νά καί-άλλος, μοί λέγει ό Τάκης.
— Μά τί τρέχει ; τόν ερωτώ ; τί έπάθατε;
— Σοϋ λέγω πώς δλοι είναι κακά καίή’*Φύσις» εφέτος 

δέν θά πάη καλά.
— Κάί τί σχέσιν ίχει ή «Φύσις» μέ τά κακά σας ;
— Καλά, είπα καί έλάλησα αμαρτίαν ούκ ε*χω.θά ίδής' 

Καί τί νέα ,έξ ’Αθηνών ■
— -Πολύ καλά, έργασίαι, κίνησις, εύθυμία καί ζωηρότης, 

χρήματα καί διασκεδάσεις ....
— ’Αλήθεια ; καί έδώ φτώχεια μεγάλη.
— Καί δέν φεύγεις τότε; τί κάθεσαι ;
— θέλω, μά δέν μ* άφίνουν. Έκόλησα χωρίς νά τό κα

ταλάβω. Καί ό μικρός ;
— Είναι υιός μου, τόν έφερα νά σάς γνωρίση καί ούτός.-
— Είς κακήν εποχήν τόν έφερες. Θά μάθη τήν δυστυ

χίαν. Άλλά καλείτερον νά άρχίση άπό τήν δυστυχίαν καί 
νά φθάση είς τήν «ύνυχίαν. Αϊ, πηγαίνομεν τώρα νά πά- 
ρωμεν ενα καφέ ;

—-Ά, όχι,αργότερα,θά υπάγω νά ίδω τόν κ. Παυλίδην. 
Αύτός ό άνθρωπος μ’αρέσει, διότι ειναε ειλικρινής καί θέλω 
δέν θέλω θά τόν πιω έκεΐ.

— Ποιον ; τόν κ. Παυλίδην;
— Όχι, άδελφε, τόν καφφέ, μοϋ τόν προσφέρει πάντοτε 

μέ τσιγάρον μάλιστα καί είναι καί χαριτολόγος.
— Καλά, θά σέ ίδωμεν καί «ίς τό γραφεΐον;
— Βέβαια, άλλ ’ όχι μέ απελπισίαν.
Τόν κ. Παυλίδην εκ τών καλειτέρων έμπορων εύριν πχρά 

τήν θύραν τοϋ χρηματοκιβωτίου του καί μόλις μέ είδε, 
έκλεισεν αύτό καί μέ ζωηρόν μειδίαμα μ ’ «πλησίασε.

— Τόν κ. Πρίντεζην ; μοί λέγει μετά χ«ράς τείνων μοι 
τήν χεΐρα, πώς «χετε ; πότε ήλθατε; τί καλ ά μάς φέρετε 
εφέτος ; πέρισυ μάς αφήσατε μέ τόσας καλάς εντυπώσεις, 
εφέτος; Καθήσατε, παρακαλώ.

— *Α, εφέτος μέ καλειτέρας, βλέπετε προοδεύομέν, βελ· 
τιούμεθχ, μεγαλόνομεν καί άκόμη θά κερδίσώμεν.

— Άστειεύεσθε, Κύριε Πρίντεζη, τίποτε άκάμ.η δέν 
ίδωμεν, άπαντά δ αδελφός τοϋ κ. Παυλίδου, μόλις εισερχό
μενος κατ ’ εκείνην τήν στιγμήν καί σφιγγών μοι τήν χεΐρα. 
Αί έφημ.ερίδες σας δλο τά έναντία γράφουν. Παντοΰ άθλιότης.

—Μά, πώς θέλετ« να ιδήτε άπ ’ έδώ, τφ λέγω, έλθ«τ« 
μίαν φοράν εις τάς ’Αθήνας καί τότε θά πεισθήτε περί τής 
διαφοράς. Αί εφημερίδες γράφουν κομματικώς καί ύπερδο- 
λικώς διαστρέφουν έπί σκοπφ τά πράγματα, καί . . .

— Άμ,- τά ιδα εγώ, δέν ήμουν εις τάς ’Αθήνας προχθές; 
έπιλίγει ό κ. Κουμαντής? συγγενής καί γρσμματεύς τοΰ κ. 
Παυλίδου, ούτε ένα σωστόν άνθρωπον εύρηκα έκεϊ. Οΰλοι 
τρελλοί είναι. Έπήγα καί είς τήν Βουλήν, μαλώνουν σάν 
τά τραγιά. Είδα καί τόν Δεληγιάννη σας, είδα καί τήν...

— Βλέπετε κύριε Πρίντεζη, λέγει ό κ.Παυλίδης.
— Τότ«, διατί ήλθες είς τάς ’Αθήνας; δέν η’χαριστήθης;
— οιν εδλίπα την ωρα να ψυγω ;
— ’Εδώ εισθε καλλίτερα;
—Πολύ.Μάς αγαπούν, μάς ύπολείπτονται, μάς έξασφα- 

λίζούν τήν περιουσίαν, .μάς συντρέχουν είς τό ΐμπόριον. Ε
χουν διοίκησιν καλήν, στρατόν καλόν μέ πειθαρχίαν.

— “Ωστε κερδίζετε πολλά έδώ ήθικώς καί ύλικώς, αι, 
Κύριε Παυλίδη.Τότε διατί έκόψατε τήν «Φύσιν»;Τί οικονο
μία! είναι αΰταί; Πρό ολίγου δύο κύριοι μοί έχρωμάτισαν 
μέ πολύ μελανά χρώματα τήν κατάστασίν σας

—ΤΑ, ναί, έφέτος κύριε Πρίντ«ζη είναι αληθές, είναι με-
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εν τούτοις άπολήξει είς τίποτε, δτε ό Στέφενσων τέλος τφ 
1814 κατόρθωσε νά κατασκευάση τήν πρώτην ατμομηχα
νήν, στρεφομένην έπί χυτών ελασμάτων, ή δέ διαφήμησις 
αύτοϋ κατεκάλυψε τήν τών συγχρόνων αύτοϋ καί αντιπά
λων. Διά τήν ιστορίαν δέ θ’ άναφέρωμεν καί τό αύτοκίνη- 
τον δι Ατμού λεω'φορεϊον τοΰ Gurney, οπερ τοσοΰτον ένθου- 
σιωδώς έκυ’κλοφόρησεν είς τάς δδούς τοϋ Λονδίνου τφ 1880
καί ούτινος λόγφ παράδοξό- 
τητος κα.ί πρωτοτυπίας παρα- 
θέτομεν τήν εικόνα. Ό “Αν- 
όερσων κατεσκευασε ιιοος μπερ
λίνας, εις ήν δ Gurney ίσκέ- 
φθη νά προβθέσιρ τέχνη τούς ίπ- 
πείους πόδας εις τούς τροχούς 
της 1 διότι δέν έπίστίυεν είς 
τήν επαρκή άντρχήν της. >.

Αί-’άααξαι του Gurney· 
έκυκλοφορηοανέπε τινας μήνας Αϋτ&κΙνηπον δι
μεταξύ τοϋ Gloucester και τοΰ Cheltenham και η ιστορία 
όφειλει-είς αύτόν μίοςν σελίδα, διότι τή αληθείς άπητεΐτο 
ποιά τις τόλμη διά νά · «γκαινιάση τις γραμμήν μεταφοράς 
δι 'αυτοκίνητου οδτως λεωφ^ρείφ, τφ 1825. άκριβως τήν 
kraagpov τής επιτευχθείσης ύπο τών σιδηρίδρόμων επιτυχίας. 
Πλή^φεΰ-.Ι εγκαίρως-άνηγγειλαν^τώ δυστυχεί Γουρνευ το 
μέλλον τών αυτοκινήτων άμ.αξων του. Άπασαι κατεστρά-
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φησαν οιά λιθοβολισμού. Άφοϋ τάς έφορολόγησαν εΐκοσάκις 
πλέον τών δι’ ίππων έζευγμένων άμαξών, ή αγγλική πλου- 
τοκραιία τής εποχής ταύτης, ήτις άπασα έπροτίμησε καί 
ιπεοόθη εις την ανάπτυξιν τών σιδηροδρόμων, «νόμισε συμ
φέρον της νά καταπνίξη εν τή γεννέσει της πάσαν δυνατήν 
άντίπραξιν καί . άντιπολίτευσιν. Ούτως ό Γουρνέϋ έπέπρωτο 
..X ______ ■.· ~ . >λεργον του καταστρεφόμενον ύπδ τοΰ διά λίθων 

θανάτου. Καί είχε μέν τεθή 
εΐς εφαρμογήν, άλλ’.ήτο πολύ 
ατελές.

... Μετ’ αΰτον άνεφάνη ο 
Squire ύπάλληλός του, δστις 
μετά τοΰ συνταγματάρχου 
Maceroni «ιατεσκεύασεν ίμοίας 
άμαξας τοϋ Garney. Ε’τα ό 
Walter Hancock, δστις δώ
δεκα ετη έργασθείς, κατεσκεΰ- 

ατμ.ο’λ τοΰ Gugoot. ασε δέκα δι’ ατμού κινούμενα
λεωφορεία, έξ ών τα έν τοσοΰτον . έπιτνχώς υπηρέτησε τήν 
κυκλοφορίαν τών όοών τοΰ Λονδίνου μεταξύ τοϋ Paddington 
και της Τραπεζης τής Αγγλίας. Ό δόκτωρ Church, οστις 

. μάτην ποοσεπάθησε ^νά συναγωνισθή. μϊτά τοΰ μΰτοκινή'του 
του προς τόν μεταξύ τοϋ Λονδίνου καί ■ τής .Βιρμινχάμης 
σιδηρόδρομον. Ό Scott Russel, δστις διέθεσεν έξ δι ’ άτμοΰ 
λεωφορεία μεταξύ Γλασκόβης καί Πίσλεϋ, καί δστις ,δεινώς 

«

έπολεμήθη και έλιθοβολήθη, καί τέλος ήνκγκάσθη νά ύπο- 
χωρήση μετά τήν ϊκρηξιν τοϋ λέβητος μιάς τών άμαξών 
του. Καί άλλοι ε’τα άνεφάνησαν πλέον ή ήττον ασήμαντοι, 
οϊτινες μετά ζήλου εΐργάσθησαν είς τήν αύτοκίνητο" κίνη- 
σιν, και τό κακόν τοσοΰτον έπετάθη έν Λονοίνφ, ώστε έγε- 
νετο νόμος έν ’Αγγλίφ έξασφαλίζων τά συμφέροντα τών

V
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Λ«ωφορεΐον άτμυχίνητον τοΰ Gurney.
μετόχων τών σιδηροδρόμων καί καθ ’ δν άπηγορεύετο τοϋ 
λοιπού ή κυκλοφορία αυτοκινήτου άμά.ξης, βαινούσης ταχύ- 
τερον τοϋ βηματισμού, ανθρώπου καίδιετάσσετο δσάκις έκυ- 
κλοφόρη τοιαύτη, νά προπορεύηται άνθρωπος, πορευόμενος 
κατά βήμα,κρατών δέ σημαίαν έρυθράν καί κρούων κώδωνα. 
Τό αύστηρότατον τοΰτο μέτρςν έγένετο αφορμή θανάτου 

τοϋ αύτοκινήτου έν Άγγλίφ. Ό νόμος ούτος είχε ψηφισθή 
τώ 1877 καί μόλις κατηργήθη τφ 1896.

’Εν Γαλλία άπό τοϋ 1833 ήρξαντο παραχωρούμενα τά 
προνόμια τής έλευθέρας χρήσεως αυτοκινήτων, άλλα , μέχρι 
τοΰ i860 μόλις τδ τοΰ Dietz εφάνη καί. εις δ ή Ακαδημία 
τών επιστημών ήρκέσθη νά εκφέρω τάς κολακευτικωτέρας αυ
τής εκτιμήσεις καί ούδέν πλέον.

Τφ 1860 έπιφαίνεται ό διά φωταερίου κίνητήρ. Ό Γάλ
λος Lenoir πρώτος κατεσκευασε τόν πρώτον διά φωταερίου 
κινούμενου κινητήρα καί χρησιμοποιηθεντα έπιτυχως βιομη
χανικός. Εΐτα δε τροφοδοτησας αύτόν δι άνθρακουχου άερος, 
ό Lenoir εφήρμωσεν άπό τοΰ 1863 την κυκλοφορίαν αυτο
κινήτων άμαξών μεταξύ Παρισιων κα.ί Joinville-le-PoDt μ.ε 
επιστροφήν είς διάστημα τριών ωρών. ·

Τοΰτο ύπήρξε διά τήν Γαλλίαν σημ.αντικόν γεγονος, διότι 
έάν αϋτη οιά του Cugnot κατεσκευασε την πρώτην ατμά
μαξαν, διά τοϋ Lenoir βραδύτερον εφήρμωσε το πρώτον διά 
πετρελαίου αύτοκίνητον.

Ό κινητήρ ούτος ητο τότε βαρύς, βραδύς καί άσθενηο, 
άλλά δέν πρέπει να μας εκπλήτ'Ρη τοΰτο. άφοΰ ητον ο πρω^. 
τος. Έν τούτοις έβάδιζε καί άντικαθίστα' έπιτυχώς τόν 
ΰδατμόν, δστις είχε το ελάττωμα νά μή χρησιμοποιήται εις 
ατομικήν άμαξαν καί π^ός τούτοις’ «νεΐχε τό προτέρημα να 
είναι καθαρός καί έλαφροτίρος τοΰ προκατόχου του, _ .
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γάλη δυστυχία έίώ,δέν βγάζομεν τά έξοδα, χρεωκοπίαι γί- 
νονται »αθ ’ έκάστην, χάνομεν πολλ'ά καί περιωρίσαμεν τά 

V έξοδά· μας.
— Είς τήν ’Ελλάδα εϊμεθα τότε πολύ ,καλείτερα.· Δέν 

εχό^εν τοιαύτην στενοχώριαν καί απόλυτον καχεξίαν. Τήν" 
θέοινσας δέν τήν ζηλεύω ποσώς.

— Ώστε τώρα είσθε ευχαριστημένοι μέ τόν έλεγχον ;1
— Άφοϋ έπέφερε καλά αποτελέσματα ;
— ’Εδώ όμως δέν εχομεν έλεγχον.
— θά κηρύξετε δμως, εμαθον, τόν Πύργον ελεύθερον λι

μένα. . y
—Και sivat άσχημον τούτο ;
— 'Οχι, άλλ ’ αναγκαστικόν μέτρον.
— Θά είναι ελευθέρά ή εισαγωγή τών εμπορευμάτων καί 

θά-.δεκαπλασιασθή ό πληθυσμός του Πύργου.
— Ναι και θά έλαττωθοΰν τά εισοδήματα τοΰ Κράτους 

νομίζω. . .
. —Τά ξεύρετε, βλέπω αυτά, κύριε Πρίντεζή.
— Δηλαδή τα ακούω καί τά μανθάνω, όπως αυτά τα 

_ δποια,μοϋ λέγετε.
—Ναι, άλλά νά μή τά γράψετε είς τάς εντυπώσεις σας, 

παρακαλώ.
— Ά, όχι, τό καθήκον μου θά πράξω.
Καί άποχαιρετίσαντες τούς κυρίους Παυλίδην καί .συντρο

φιά έν μειδίαμασι πάντοτε, επεσκέφθημεν ειτα τόν λαμπρό- 
τατον άνθρωπον καί άγαθώτατον πολίτην συγγενή καί φίλον 
κ. I. θωμαΐδην έν τφ ώραίφ φαρμακεμπορίφ του έν τή κεν- 
τρικωτέρΐρ δέσει τής πόλίως εύρισκομένφ, δπερ φιϋ I. έπε- 
πρωτο μετά τινας εβδομάδας ν’ άποτεφρωθή τελείως καί 
ύπό τάς μάλλον σκληρές περιπτώσεις, άφησαν είς τήν.μνή· 

, μην άπάντων τάς όδυνηροτάτας εντυπώσεις. Πλήν τις οιδε 
άν τό β*ρυ τούτο τραύμα τοΰ κ. θώμαϊδου δεν έσωσεν αυτόν 
άπδ βαρυτέρας. συμφοράς ; Πολλάκις τ’ ατυχήματα εΐσί 

- πρόμννήματα καί οιωνοί εύτυχε'στίρων ημερών του βίου καί 
είθε νά είναι ούτως. Έν τφ φαρμακείφ έγνωρίσαμεν καί τόν 
άξιόλογον γυναικάδελφόν του κ. Δ. Βαρότσην,διαπρεπή τέως 
ίατρόν-έν Βυρηττφ,οστις κατείχε"σπουδαιοτάτην θίσιν εκεί 

\καί ήλθε', είς Πύργον, νά έγκατασταθή. Έσπούδασε δέ είς 
Ευρώπην, είναι γλωσσομαθής και κατέχει έπιστημονιχάς 
γνώσεις ούχί τυχαίας τής Ίπποκρατείου άκολουθίας καί άλ
λων κλάδων. Έπεσκεφθημεν αυτόν καί κατ’ οικον καί 
ήθέλομιν αναγράψει πολλά των δσων πορι τής έν Βυρηττφ

"Εκτοτε τό μηχανικόν αύτόκίνητον έφηρμόσθη μετά πάσης 
ευκολίας έν ταϊς όοοΐς καί δέν ύπολείπετο άλλο ή ή ελάττωσες 
του βάρους-του κινητήρος καί-ή αυξήσις'τής δυνάμεώς-του. 
Καί μσλβνότε τό ζήτημα τούτο έθεωρεΐτο ώς άλλος τίτρα-

s

>. ΑΰτοκΙνητσή^ε,ωργικύν μηχάνημα.

τοϋ πυκλου, άλυγ«ν.χέν.τούτ«ς έλί^η «ϊκοσίν £τη 
[·,. Ειτα ψηλαφητώς 

5&3Κ δ Oriol, τφΩ80ί δ

•έ
ωραίας διαμονής του μάς διηγήθη, αν δ χώρος .τής περι
γραφής τών ήδη περιγραφομένων ίντυπώσεών μας επίτρεπε. ·

Τήν έπαύριον έπεσκέφθημεν τδ έργα τοΰ λιμένος Πύργου, 
άτινα ως προείπομεν, βαίνουσιν είς ταχύ πέρας, υπό τής 
εταιρείας BatignoltJS, ήτις άνέλαβεν αυτόν,τον παραλιακόν 
περίπατον δστις κατ’ ούδέν εδελτιώθη, άλλ ’ούτε καί δ δημο
τικός κήπος είσέτι ήρξατσ κάτασκευαζόμενος, τούς στρατώ- . 
νας-, οϊτινές αληθώς είναι αξιόλογοι,ζηλευτοί και εν καλλίστη 
τάξει', τό έργοστάσιον ζήθου καί λεμονάδας τοϋ κ. Γκινέλη, ? 
δπερ σπουδαίος ίβελτίωσεν, άνέπτυξε και έτακτοποίησεν δ · 
αληθής ψέκτης ούτος κύριος, δστις έννοει νά καταστηση αύτο 
τέλειον είς τό είδος του, λυπούμενος .δμως σφόδρα, ατι τοι-- 
οΰτον ώραΐον .παραγωγόν κατάστημα δεν τό έχει έν Κων» 
σταντινούπολει ή έν Άθήναις και πλουτίσας- μάλιστα αυτό 
εσχάτως διά τελειότερων μηχανημάτων καί ειτα τό παρα- 
πλεύρώς μηχανικόν πριωνοξυλοκοπεΐον τοΰ κ.Ζαφειρίου, νέου 
καλώς μεμορφωμένου, προσηνεστάτου. καί φιλοπροόδου. Πλην 
πάντες μάς παραπονοΰνται διά τήν στάσιν τών εργασιών 
έ'νεχα τηςφοβεράς οίκο«μ«ήί χαταστάσεως, ήτις άπδ τριών 
ετών μαστίζει τήν χώραν,' ώς έκ της ανομβρίας έσ-χάτως 
καί τής καταστροφής τής εσοδείας προγενεστέρως έπελ- 
θούσης.

Τήν μεθεπομένην σιδηροδρομικής^ μιτέβημεν ιίς Φιλιπ- 
πούπολιν.Ή ‘Ελληνοπρεπής αδτη πόλις καταρρέει βαθμη
δόν ύπό τό βάρος τής τοπικής καταπιέσεως και τής οικονο
μικής καταπτώσεως και ήδη κοινοτικώς έύρίσκεται εις εθνι
κόν μαρασμόν. Τό πάλαι οί δμογενεΐς ήκμαζον καί έδέσπο- 
ζον, ε’νφ τουναντίον σήμερον μαραίνονται, κάί δεσπόζοντα!. 
Αλλάζουν οί καιροί και μεταβάλλονται τά ήθη καί αισθή
ματα. Οί Βούλγαροι έθνικώς προοδεύουν καί δεν ητο δυνα
τόν ή νμ λάβουν τά πρωτεία καί τά ηνία τής πρωτοβου
λίας εν παντί ζητήματι. Έπεσκέφθην τούς κυριωτέρους δμο- 
γενεϊς μας, τόν κ. Άντωνιάοην, πρόεδρον τής κοινότητός 
καί ιατρόν; διαπρεπή καί σοβαρόν άνίρα, τόν.κ. Άρ. Για- 

-μαλ'δην πρόεδρον, τ'οΰ Έθν. Συλλόγου Όμονόίας, τόν κ. 
Στ. Μαντζούράνην, αντιπρόεδρον, τούς κ. Χουρμούζην καί 

.Χριστοδούλου συμβούλους καί έμπορους,-τόν κ. Δ. Μπάρον 
γραμματέα τοΰ Συλλόγου καί άλλους καί μετά.λύπης ει- 
δομεν παρά τήν καλήν διάθεσίν καί τά καλά ίθνικά αισθή
ματα όπου τρέφουν πρός ,διάπραξιν παντός καλού καί άνα- 
ζωπύρω.σιν τοϋ Έθν.αισθήματος,προσκρούουν κατά της έπι- 
κρατούσης δυστυχώς άπογοητεύσεως καί τοΰ κατάλαβόντος

t

Feug^re καί Laval, καί τφ 1870 δ Michaux άπολάμ. 
βάνουσι διπλώματα ευρεσιτεχνίας αυτοκινήτων άμαξών. ·

Ό Maxime .du Camps έγραφε τφ 1869 μεταξύ άλ
λων περί σιδηροδρόμων : . ■

« ’Εάν.· ώς ύποθέζομεν, τό μέσον τοϋτο τής μεταφοράς 
έζασρα.ίισδή, fii είναι ιτο^υζιμώζαζον διά τόν αγροτικόν 
μας πΛηδυσμδν καί σπονδαίως δά έζυίΐηρεζήσρ zovc πολυα
ρίθμους τοπικούς μας σιδηροδρόμους', οϋςή διοικητική μας

I γλώσσα καλεί γειτονικός συγκοινωνίας.
Έν δνί Λόγιρ, οί άτμήρεις οδτοι πράπνορες'&πενζατ σνζον- 

δαίον βοηθητικόν μέσον δ·χ>, τούς σιδηρόδρομους, διότι θ ’αντί· 
καταστήσωσι τό τρίτον καί τέταρτον δίχτυον τών σίδηρο· 
δρομικών οδών, άτινα δέν δύναταίτις νά έγχαζαστήση 
ένεκα τών βεβαίων απωλειών, άςή κατασκευή των καί έχ· 
μετάλλευσις επάγεται είς τά κεφάλαια, κτλ.»

Ταΰτα πάντα εχουσι καλώς, πλήνή σχηματισθεισα τότε 
εταιρεία τών άτμήρεων αμαξών έν^Μασσαλίφ έξέπν’ευσεν 
εξ αδυναμίας καί λήθης μετά τέταρτον αιώνος ίχμετάλλευσιν 
καί έάν σήμερον ήδύνατο_ν*άναστήθή, "θά ητο δ χρυσούς 
αιών της; Δέν θά έπήρκει δέ βεβαίως διότι ήδη άπειροι τοι- 
αΰται έταιρεϊαι εχουσιν ήδη συστηθή. ·

■ {Έπεται συνεχεία)

|ΐαρασμοΰ «άντας ώς έκ .τής καταπτώσεως νίΐψ ί^κων μαζ 
στοιχείων καί αισθημάτων.

Τόν κ. Γιαμαλίδην εύρον έν τόϊς γραφείοις αυτού κειμέ- 
νοις έν τω μεγάλφ Χανίφ όπου εΰρηνται τά σπουδαιότερα 
γραφεία τών εμπορευόμενων καί τών χρηματιστών.

■— Ειμεθοι εις πολύ δεινήν θίσιν, κύριε Πρίντεζή, μοί λέ- 
^ει καί σκιπτόμιθα νά έγκαταλείψωμεν τον τόπον αύτόν, 
οστ-ις δέν μάς παρέχει πλέον τά μέσα εργασίας, ούτε ελ
πίς υποφώσκει άνετωτέρου μέλλοντος, άλλά μόνον άπογοη- 
τεύσεως άαί καταστροφής. Οί Βούλγαροι προοδεύο1 
παραγωγή τοΰ τόπου όλοιέν ζημιοϋται, τά έξοδα : 
φόροι δλονέν αυξάνουν, τί θέλετε, νά 
σωμεν πλέον ;

'Δλϊά καί πάντες «ί άλλοι τά αυτά μάς εΐπον. 
μισελληνισμός δυστυχώ; καί παρ’ ελπίδα εϋρηι....‘., 
σημεΐον. Ίσια μετά τόν πόλεμον τό Ελληνικόν στοιχεΐον 
κατατρέχεται καί κακή μοίρφ καταρρέει.

Παρά προσδοκίαν εσπέρας τι, μ.οι συνεστήθη καλός τις 
φιλέλλην Βούλγαρος, ό'στις μ ’ ενεθουσίασεν έκ τών φιλελ- 
ληνίκών του αισθημάτων καί οστις έζήτησε νά μέ γνωρίση.

*Ήμην μετά τού άξιολόγου καί πολυμαθούς κυρίου Δη- 
μητριάδου καθηγητοΰ,δτε πλησιάσαντος ευτραφούς τίνος ζω
ηρού καί ωραίου άνδρός: <

--Σάς συνιστώ μοί λέγει τόν Ελληνομαθή καί διαπρεπή 
καθηγητήν κ. Γέαούρωφ, βστις επιθυμεί νά σάς γνωρίση.

— Ό κ. Πρίντεζης ; διευθυντής τής Φύσεως ·, επιλέγει
οΰτος σφιγγών μοι τήν χεϊρα. Χαίρω πολύ καί ήθελα νά σάς Ή έκ τής πληγής προερχόμενη γάγγραινα θεραπεύεται έάν βρά- 
γνωρίσω. σετε λευχίγσκ υλ ό χ^ορ τ ο v(verhascum) μετά οίνου καί χόρτου καί

— Πώς ; είσθε Βούλγαρος καί όμιλεΐτε τόσον καλά τήν βέσητε κατάπλασμα έπι 24 ώρας. Έπιπάσατεδιά κόνεως κεκαυμέ·
Ελληνικήν · νης στυπτηριας καί πλύνετε μετά κυνοσβάτου άφοΰ κρυώβη.

— Ναι φίλε μου, τήν άγαπώ πολύ, είμαι είς άκρον φι- 
λέλλην, αγαπώ υπερβολικά τήν Ελλάδα, ήν επιθυμώ τα
χέως νά ίδω καί ίκ τοϋ πλησίον γνωρίσω καί μελετώ πολύ 
τούς αρχαίους σας συγγραφείς. Θά άπορήσητε δέ πολύ πώς 
εγώ Βούλγαρος είμαι τόσον θερμός φιλέλλην.

— Ναι καί σάς θαυμάζω, άλλά πώς δέν φοβεϊάθε τούς ν 
άμογενεϊς σας, τί θά λέγουν περί υμών ;

— Μπά, δέν μέ μέλλει διόλου, μοϋ δμιλοΰν κάποτε περί
τούτου, άλλά τούς λέγω καί εγώ τόσα, ώστε τούς άποστο- 
,.Α.... S.1 -·~ * ' · ' - ■ ’.............— · · ~4 
ότι έγράψκτε άλλοτε περί Φιλιππουπόλεως εις τήν «Φύσινχι. 
Εενάι δυνατόν νά μοί στείλετε τά φύλλα αυτά, θά μέ ύπο- 
χρεώσητε πολύ, θέλω νά ίδω πώς σεϊς έξηγεΐτε τήν μετα
τροπήν τής ονομασίας τής Φιλιππουπόλεως είς Πλώβδιφ. Συγ
γράφω τήν ιστορίαν τής Φιλιππουπόλεως Βουλγαριστί,λαμ- 
βάνων ώς πηγήν τήν ιστορίαν καί πάσαν άλήθειαν καί θέ
λω νά γράψω καί περί τού αντικειμένου τούτου.

—Ευχαρίστως, φίλε μου, θά σάς τά στείλω, άμα φθά- 
σω εις' Αθήνας, μάλιστα θά ΐδήτε καίενα περίεργον 
τίκόν διάλογον μεταξύ Έλληνος καί Βουλγάρου.

— *Ω, θά μέ νπερευχαριστήσητε.

("Επεζαι συνέχεια).

ιυν, ή 
καί οί 

τε. ν* κάμωμεν και νά έλπί-

V..

ό δέ 
ται είς άκμάζον
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚαταϋκπυΗ νεφών έπΙ τΰδν ΟωλΛνων πών ηνρο· 
βόλων όπλων «αί αυτών.

f -,- -··-> — ·*·· ‘«“4 α-κοστο- ’Εντός δδατος ρίπτομεν . νιτρικόν όξΰ τόσον, δσον χρειά-μόνω διά του δικαίου καί τής άληθείας. Αλήθεια, έμαθον ζιται, ΐνα λάβη τό μίγμα όξυνοτάτην γεϋσιν.Περιαλείφο- 
βτι ένοάώττ» λίΊα-· —'*··■'----- ’ μεν τά αντικείμενα μέ τό άνω υγρόν ή κάλλιον εμβαπτί

ζομε* ταΰτα είς τούτο έπι 3—-4 λεπτά τής ώρας μεχρισοϋ 
άναφανώσι μελανωπά τινα σχήματα καί μετά ταΰτα άπο- 
πλύνομιν καί σπογγίζομεν, Έάν μετά ταΰτα ίσχυρώς πυ· 
ρωθώσιν ύπεράνω πυρός, προσλαμβάνουσιν ώραιον μέλανα ή 
μάλλον βαθυτεφρόχρουν χρωματισμόν.

Μετά τήν άνω κατεργασίαν χρωματίζομεν (όσα ίχουσιν 
ανάγκην χρωματισμού) μέ τόν συνήθη χρωματισμόν ώς εξής. ' 
Λαμβάνομεν 56 μέρη θειϊκοΰ-χαλκού (άλογόπετρας) καί. 
προσθέτομεν όλίγα ρινήματα χάλυβος, κατόπιν τδ μίγμα 
τούτο διαλύομεν είς 14 μέρη νιτρικού όξέυς καί προσθέτομεν 
14 μέρη νιτρικού αιθέρος καί 14 οινοπνεύματος· διά τοΰ 
ύγροϋ τούτου πιριαλείφομεν jra αντικείμενα. Πάντα τά μέρη 
τά οποία θέλομεν νά διατηρήσωσι τό φυσικόν αυτών χρώμα 
καί τήν λάμψιν, πρέπει προηγουμένως νά άλείφωνται διά 
τίνος βερνικιού, όπως προφυλαχθώσιν άπδ τήν έπίδρα· 
υγρού τούτου. ■ "

Καταόκενη οίνου «ένας.
Λάβετε δρ. 100 κίνας περουβιανής. - 

» δρ. 10 φύλλων άγρίας έλαίας. . 
» δρ. 15 πεφρυγμένου-jyyps τετρ.» 
» δρ» νλυκανίαΛίι, * · . · *

δρ. 10 χάμαιμήλωνς-- 
δρ. 30β?οίνοπνεύματος καλού. » #

Θέσατε πά^α έν.φιάλ^ άΛκ-^ώσάτφι* άφή 
4.8 ώρ^ς μΛ’ δ προσθέσατε^λευι^χ παλαίόν οίνοχ 
τίνης δρ„1000, άνακ3ίώ^» καί.άφήσατε 
4#α«ιΐ|ρΰντες ίήν φιάλήν καθ’ έκάστην. ,-λ. .

Ό ί4ς τής έχίβνης.

Ό ιός της έχίδνης «Τνάι δηλητηρίωδέστερος εν ώρα βέρους. "Οσον 
δέ μεγαλείτερον σώμα ϊχει ή ιχις, τοσΟΰτόν δριμύιερος είναι b 

'ίάς της.. , \
Μετά τό δάγκαμα δέον αμέσως να περιδέβητε μετρίως βφιγκτώς 

τό προσβλήβέν μέρος, άφου όμως πρότερον πιέσήτε έκ τών πέριξ 
«υτών, «άν έξέρχηται αιμα, δπως έχρεύση περισσότερο? καί συμιτα- 
ρασύρη τόν ’ιόν. Ει«* θέτετε σικύαν (βεντούζαν) επί τβ5 τραύματος 
πρός διευκόλυνσιν lit τής εκροής τοS αίματος. Συνάμα πρός πλεί- 
ονα ασφάλειαν καυτηριάζετε διά πεπυρακτωμένου σιδήρου ή διά 
χαυστικ»» νιτρικού αργύρου (καυτηρίου) ή διά βουτύρου αντιμονίου

*.

♦
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ή St αμμωνίας καυστικής χτλ. τό τραύμα χαί περιδένετε ειτα τήν 
πληγήν. >

ΚΑντριβμ* μελίσσης σφηκύς χαί κώνωπος.

’βς επί τό πολύ όφελε? ή εντρίψις μετά ελαίου καί αμμωνίας, ή' 
ϊνσταξις σταγμάτων λαυδάνου ή τετάνιον ύδωρ. Άλλ’ έαν τό· χέν- 
τρο> τής μελίσσης ϊμεινεν εντός τοϋ τραύματος, άποβάλετε αυτό διά 
λαβίδος ή άλλως καί πλύνατε ώς ανωτέρω ή St’ ΰδατος αλατούχου. 
Έάν al κεντρώτεςς εΐναι πολλαί, λάβετε έσωτεριχώς 5'έως 6 στάγ
ματα ύγρας αμμωνίας.

Λέγεται ώς βέβαιον δτι έάν μετά τό κέντρωμα διατηρήσητε τήν 
εισπνοήν'επί τινας βτιγμάς ή έν τώ πνευμόνι διατήρησες οδτω τοϋ 
ανθρακικού όξεως επιφέρει αναισθησίαν καί επομένως άνόδννον καί 
άβλαβες τό κέντρωμα.

Τό κέντρωμα ’τών μελισσών, τών κωνώπων καί τών κορίζων 
θεωρείται άρχαιδθεν ώς θεραπεϋον τούς ρευματισμούς.

Αάγκαμα σκοραίου.

κοινώς δρίμύτα-

ο

Οί εκ του δαγκάματος τοΰ σκόρπιου πόνοι είσί κοινώς δριμύτα- 
τοι, πραΰνει δέ τούτους ή έπί τοϋ τραύματος έπίθεσις αμμωνίας.’Εθί
ζονται δέ χαί τά εξής;

Έπι τοΰ τραύματος ένσταλλάζουσίν ώπόν συκής ·(γάλα σνχής) 
η έπιθέτονσιν πολτόν μασσημένου ποντικού καρύου (φουντουκιού). 
Έσώτερικώς δέ τρώγουσι άγρίαν άχριάδα (γκορτζαν) η ρίζαν ά- 
χλάδος.

Ημικρανίας ϋεραηεΐα
Ή παθητική αδτη νόσος «ύν τοις αλλοις θεραπεύεται καί διά 

·] τής εισπνοής διά.τών ρωδώνων τής ρινός ανθρακικού οξέος Χ«« 8ι« 
τής έπιβεσεως’επί τοϋ μετώπου φωσφορικήν α’Λέρος.

θεραπεία γαγγραίνης.

;σιν του

-> 5ρ. ΤΟ γλυκάνισου.

»

—
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Είτα στραγγίβίτε καλώς και δέσατε είς ιδίας φι άλας πω<- 
ματιομένας έν τόπφ σκιερφ. · '

θεραπεύει τδν χρόνιο» λαθραίου-διαλείποντα πυρετόν, ω
φελεί τον'στόμαχον, ευκολύνει τήν πέύιν καί τονίζει τάς 
σωματικές δυνάμεις.

■ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΛΙΓΝΙΟΝ

HQS WWTI2 Si ΒΛΕΠΠι MS Μ

Ιδού' περίεργον ζήτημα. Πώς δύναται τις νά βλέπη ό
πισθεν του,χωρίς νά στρέψη τήν κεφαλήν του πρδς τά δπίσω.

’ Τοϋτο κάτορθοϋται διά'τόϋ ποι/ΐοσχαπίου, ήτοι έργαλείου, 
έπιτρέποντος νά βλεπωμεν, όπισθεν μας, τοΰ καί «οφθαλμού 
τής ράχεως» καλούμενου ύπό’ πίνων,'

Πριν ή έςετάσωμεν καί περιγράψωμε» τδ μηχάνημα, θέ. 
’ιβμεν εκθέσει προγενεστέρων το-πείραμα,όπως δώσωμέν τόις 
ήμετέροις άναγνώσταις 'άκριβή ιδέαν τής έπι'τυχοϋς λειτουρ
γίας του. Είναι άπλούστατ.ον, τδ θέτετε πλησίον τοΰ ενός 
όφθαλμοϋ σας, παρατηρείτε μετά προσοχής έντδς αύτοϋ καί 
βλέπετε άμέσως εύκρινώς τούς διερχομ.ένους όπισθεν σας καί 
πάν .τδ παρακείμενον,, οικίας, κήπους, καταστήματα κτλ. .

Δέν είναι αληθώς θαυμάσίον ; *Ηδ>) βεβαίως θέλετι καί 
, την έξήγησίν. ...

‘Ιδού αδτη. Τδ πάν- σύνίσταται ίκ μικρού τετραγώνου 
'■ 'κυτίου σχήμμτος τραπεζίου έκ. χαρτονιού, ανοικτού, πρδς το 

, ?ν αύτοϋ άκρον καί φέροντος οπήν δωειδή,πρδς την μίαν αύ
τοϋ πλευράν, ώς δεικνύει τδ προς τ ’ Αριστερά γωνιόθιν ήμέ· 

’ τερον σχήμα, και εντός τοϋ οποίου υπάρχει προσηρμωσμενον 
μικρόν τεμαχίου’ καθρεπτου κεκλιμένου πρδς . τήν διαγώνιου 

• 4 τοϋ κυτίρϋ. Τίποτε άλλο. Δύνασθε δέ ευκόλως νά τδ. κα- 
τάσκευάσητε και μόνοι σας και δεν θά δαπανήσητε πλέον 
τών πέντε ή δέκα λεπτών,

, Τδ μέγεθος.τδϋτο είναι ακριβώς δμοιον πρδςτδτοϋ.ήμε- 
τέρου σχήματος. . · ' ( Β. Φ·

ΑΝΑΣΤΑ£^>ΫνΑ. ΜΠΠΑΓ^ΓΙΟΥ 

- · , τ? * ί ί £.

τέφι’^,ψοντάν
'ταχ·ά^έΛύς,

• » · >*.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΦΤΣΕΩΣ,, '

Δ.Ν.. Καλάμας. Συνδρομή σας έλήφθη. ‘Απόδειξις μετ’ αριθ
μού λαχείου σας'σας εστάλη ταχυδρομιχως-—-As'K·.· Κ.αβ.αλλάν , 
Στερούμενα πρδ καιρού .ειδήσεων σας. Σας ήγράψαμέν καί άναμένο·:.- 
μεν άπάντησίν σας.—Α. Ο. Β ο υ x ο υ.ρ έ στ ι ον . Σάς άπη τήσα- 
ιχεν έν λεήτμερείςι περί 8λω» και άπεστείλαμίν ζητούμενα. Φρόνφί^ ’ . 
σατε παρακαλοΰμεν περί ίσων σάς γράφομε»,—S. Κ’. Κ α γ εα ? ζ ί κ.· 
ΤΙ γίνεσθε ; απορούμε» δια σιωπήν σας Μεριμνήσατέ παραχαλοϋμεν 

. περί ύπδθέσεως, ώς σας' γράφομε». — Β. Β Β.ου χ ου ρ έ σ τ ι ον , 
’Επιστολή σας έλήφθη. Συγγνώμην διά βραδύτητα. Σας άπεστεί- 
λαμεν τόμους «ιΦύσεως» χαί «.Ήχοΰι»,καί παραγγελία».ζητούμενων 
βιβλίων χτλ. α··αμένομεν νεωτέραν σας.— Ί. Τ. Ά μΊ σ ό*. Σάς 
έγράψαμεν χαί ελπίζομε» να αποδεχθήτε τή ·. .παράχλησί» μας.— Ν. 
Δ. Γαλάζιου. Συνδρομή σας έλήφθη. ‘Απόδειζις μετ’ αριθμού 
λαχείου σάς έστάλη ταχυδρομιχως.—Ν, Α. Ά λ έ ί ά ν»δ ρε /α ν . 
Σάς έιεγράψόιμεν. Σειρά» φύλλων σας απεστείλαμε». Συνδρομή έλή
φθη, ευχαριστούμε».—Κ. Σ. Κάιρο». Σάς άπηντήσαμεν.Παραγ
γελία σας έξετελ*σβη.—Π. Ν. Τρίπολι ν.’ Σάς· ένεγράψαμεν 
απδ i Μαίου παρελθόντος καί άπεστείλάμε» σειράν φύλλων. Συν
δρομή έλήφθη- άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου σας απεστάλη.— Θ· 
Π, Κ ώ ν σ π ο λ ι ν , Συνδρομή σας έλήφθη, ευχαριστούμε»—Δ. Α. 
Σ. Σμύρνην, Επιστολή Χαί τόμοι έδόθηβ.αν κ.· ά. ένταυθα καί 
ήάυχεΐτε. Περί· γραμματοσήμων οάς έγράώαμεν.-^ X. Τ. Ό δ ησ - 
σύν. Έλήφθη ή οευτέρα έπιστολή «ις. -Ήβυχείτε καί θά εύχ-ρι· 
στηθείτε. Ή άρχή πάντοτε δύσκολος.— Ν. Ν. Β ϋλο ν.’Επιστολή 
έλήφθη καί έλυπήθημεν διά περίεργον μύμπτωσίν. Γράφομε».—Γ. 
Μ· Κ,ώ ν β π ο λ ι ν . ’Επιστολή σας έλήφθη· έχει καλώς ώς γράφετε, 
θα σάς απαντήσομε». '·'

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΙΙΕΤΡΟΥΊΙΟΛΕΩΣ
’Απέναντι τής ’Αποβάθρας

Έν Πύργω Βουλγαρίας
■ Διευθύνεται πάνυ έπαξίως ύπρ τοΰ κ. Ν. Καρίδαμίδου

Καθαριότης, τάξις και ακρίβεια. Υπηρεσία πρόθυμος
Τιμαί άυγκαταβατικαί.

ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕίΟΝ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΤΖΙΑ 

Έν Πάτραις

Εύ'ρί.σκεται παρά φη ακτή.απέναντι τον σιδηρο
δρομικού σταθμού καί έν τη καλειτέρα και θεαμα- 
τικωτέρα θέσει· τών Πατρών. Καινουργές, εύάερον 
καί αξιοπρεπές, κατέχον την άρίστην θέαν. Τάξις 
δέ; καθαριότης, ακρίβεια, προθυμία κάί προσήνεια 
είς τόν. ύπατον βαθμόν.

ι

καρα-

-· : ΕΡΙΌΣΤΑΣΙΟχΝ
ΛΟΥΚΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ

- Α· ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ καί Σα-ν .
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roOKATASTHMA ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΙΙ

άπό μπισκότα, τσοκολάτες, κορψέτα, καίοάο, 
μέλες, φρονί γλασέ κτλ.

76 Balouk—Πάζάρ 76
Κωνόταντινούπολις

Πώλησις λιανικώς καί χονδρικώς. Τό κατάστημα 
δέχεται καί παραγγελίας. Έκτέλεσις ταχεία και ά
μεμπτος. Τιμαί λίαν συγκαταβατικοί. '

t

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΌΝ
A Ν ΤI Π Ρ Ο £ Ω Π ΕIΩ Ν ΚΑΙ ΠΑΡΑ Γ Γ Ε Λ IΩ Ν

ΙϋΑΝΜΔΠΣ κα, ΚΑΤΕΜ0Π0ΪΛ02
δίΒ—Όδδς Πειραιώς—3iB

Διεξαγωγή, έμπορικών εργασιών παντόί Μόδυς έπι τή 
Βάοει ΰγιών έμπςρικών άρχών, έν πνεύματι άύοτηράς εό· 
θύτητοί κ5ί δικαιοσύνης> · ■

μ Ειλικρίνεια έν «φίί ^ ταχιίτης
περί την έκτέί.εεϊιν
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