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Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΚΥΒΕΥΣΙΣ

ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ■ . ■ < ■

Την Ιην προσεχούς ’Ιανουάριου νέου έτους 
1900 θέλει γίνει, έν τοΐς γραφείοις ημών, ώς πάν
τοτε, ή έκκύβευσις τών λαχείων της «Φύσεως», 
καθ’ήν 200 αριθμοί θέλουσι κερδίσει τά" κάτωθι 
άναφερόμενα Αντικείμενα, ήτοι·

Ό 1ος άριθμδς θά κερδίση έν χρυσοΰν ώρο- 
λόγιον.

Ό 2ος Αριθμός έν δπλον κυνηγιού οπισθο
γεμές. ■

Ό 3ος Αριθμός έν πολύκροτον'.
Ό 4ος αριθμός μίαν συσκευήν τραπεζης.
Ό 5ος άριθμός έν μετάλλινον δοχεϊον.
Ό 6ος άριθμός μίαν ώραίαν έλαιογραφίαν.
Ό 7ος άριθμός έν ζεύγος διόπτρων θεάτρου.
Ό 8ος άριθμός έν βαρόμετρον.
Ό 9ος άριθμός έν καλλιτεχνικόν θερμόμετρον. 
Ό. 10ος άριθμός έν χρυσόδετον λεύκωμα.

. Ό 11ος έν ώραΐον μελανοδοχεΐον.
Ό 12 έν έξυπνητήριον.
Ό 13ος έν άρρητον, άντικείμενον.
Ό 14ος έν γαλλο-έλληνικόν λεξικόν.
Ό 15ος έν κομψοτέχνημα.
Ό 16ος Τά έργα τοϋ 'Ιουλίου Βέρν.
Ό 17ος Τόν Έρμήν τοϋ Πραξιτέλους.
Ό 18ος την εικόνα τοϋ Παρθενώνος.
Ό’19ος Τήν ιστορίαν της 'Ελλάδος καί
Ό 20ος Μίαν Λλεκτρικήν λυχνίαν.
Δέκα επόμενοι Αριθμοί κερδίζουσιν άνά έν κρυ- 

στάλινον μελανοδοχεΐον.
Δέκα έπόμενοι άνά έν κομψόν κονδυλομάχαιρον.
Καί δέκα ' επόμενοι άνά έν χρυσόδετον ιστο

ρικόν βιδλίον. — ■
0150 επόμενοι αριθμοί κερδίζουσιν άνά μίαν 

μεγάλην. φωτογραφίαν.

Οί 50 επόμενοι άνά έν άντικείμενον Αξίας 5 
δρ. κατ’ έκλογήν τοϋ κερδίζοντας.

Κάί οί τελευταίοι 50 Αριθμοί κερδίζουσι άνά έν 
άντικείμενον της εκλογής μας.

Οΐ έκκυδευθησόμενοι Αριθμοί θέλουσι δημο- 
σιευθή έν καιρώ διά τής «Φύσεως».

Οί Αριθμοί τών λαχείων είναι ώς πάντοτε'όί 
διπλώς οεσημειωμένοι αύξοντες Αριθμοί τών Απο-. 
δείξεων, οϋς κατέχουσιν ήδη οί πληρώσαντες τήν 
συνδρομήν των. συνδρομηταί μας, είτε Απ’ εύθέίας· 
πρός Λμάς, είτε οιά μέσου τών κατά τόπους Αντα
ποκριτών. Οί δέ καθυστεροϋντες έτι τήν συνδρο
μήν των τοϋ τρέχοντος έτους, παρακαλοϋνται ν’ 
άποστείλωσιν ήμϊν ταύτην καί τοΐς άποστείλωμεν 
τήν άπόδειξίν των μετά τοϋ άριθμοϋ τοϋ λαχείου 
των, ΐνα μή άποκλεισθώσι τοϋ δικαιώματος τής 
συμμετοχής των είς τάς κληρώσεις κτλ. ,

Η ΔΙΕΥΘΓΝΣΙΣ

------ , :—

'Ότι τό χημικώς καθαρόν ύδωρ έχει κακήν και 
άνοστον γεϋσιν εινε ήδη γνωστόν- ίσως όμως εινε -
άγνωστον, δτι είνε αϋτόχρημα βλαβερόν. "Ηδη τό 
Απεσταγμένον ύδωρ τοϋ έμπορίου καταστρέφει μο
νοκύτταρα ζωικά όντα, διότι συνεπεία τής πτοώ 1 
χείας του εις διαλυτά συστατικά άφαιρεϊ Από τούς 
ίστους άλατα καί προκαλεϊ έξοίδησιν διά τής ό-, 
ποιας χάνουσι τήν ικανότητα νά συγκρατώσι τά 
Αναγκαία διά τήν ζωήν. Το ύδωρ αύτό.καθ’, εαυτό . . ' ' .
είνε λοιπόν δηλητήριον διότι τό πρωτόπλασμα έγ 
τω στομάχω π. χ. προκαλεϊ έξοίδησιν καί.έ^ύλι- ,
σιν τών άνωτάτων στρωμάτων, έξ'ής θανμτοϋνται , ■
καί Αποβάλλονται. Έπά^ολσύθμ^α γούτου είνε έκ- ‘ 
τός τής Αδιαθεσίας εμετός μέχρι ...καταφανονς'°έρε- / ζ . ' ν 
θισμοϋ τσυ στομάχου, δπερ .. έν τούτοις οέν άπο- · 
κλείει νά χρησίμοπο-ιήσω-μεν τήν τοπικήν ταύτην ■ γΤ’
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χός’είς τήν ύπαρξιν μικροβίων έν ώ κατόπιν άπε- 
δείχθη, δτι ό φυσικός πάγος, ήτοι ό καθαρότερος 
είνε καί βλαβερότερος. Κατά τοΰ. πολύ καθαρού 
πάγου άντιμάχεται καί ή γεύσις καθώς καί κατά 
τοΰ άπεσταγμένου ύδατος.

Έκ τοΰ Β. Δελτ.

δηλητηριώδη ένέργεχάν θεραπευτικός διά νά προ- . 
καλέσωρ.εν άνανέωΛν τών Εν λόγω στρωμάτων. 
"Έν γένεχ όμως θεωρεχταχ ή βλαόερότης τών συ
χνών έκπλύσεων τοΰ στομάχου δι’ άπεσταγμένου 
ύδατος ώς άποδεδειγμένη καί δϊά τοΰτο προτιμώσχ 
νΰν τό- καλουμενον φυσιολογικόν διάλυμα τοΰ μα
γειρικού άλατος ή καί πηγαϊον ύδωρ.

Τό άπεσταγμένον ύδωρ δέν είνε έν τούτοις ά- 
πολύτως καθαρόν χημικώς, ώς δύναται νά άπο- 
δείχθμ διά τής ήλεκτρχκής άγωγιμότήτός αύτού. 
Κατά τόν Κόλραος ή θεωρητικός εύρεθεΐσα άγω- 
.γιμότης .τοΰ άπολύτως καθαρού νδατο.ς εινε 0,038 
έν ω ή τοΰ μέ δλας τάς προφυλάξεις κατα- 
σκευασθέντος είνε 0,0425. Τοιούτον ύδωρ όμως 
και δυόκόλως κατασκευάζεται και ουσκόλως 
διατηρείται, αφ’ ού καί διά μόνης τής προσ- 
πελάσεως τού άέρος καθ.ίσταται άκάθαρτον. Είς 
καλώς διατηρούμενον άγοραίον άπεσταγμένον 
ύδωρ εύρεν ό Κέπε άγωγιμότητα 49,2 ήν δι’ έπα- 
νειλημμένων. ζέσεων κατόρθωσε νά Ελάττωση είς 
10,0 καϊ δι’Επανειλημμένων πήξεων είς 5,0. 
Άλλά τοιούτον ύδωρ άπαντα μονόν είς τό έργα- 
στήριον τού έπιστήμονος, διά τόν κοινόν βίον δέν 
έχει σημασίαν. Τό γεγονός όμως, οτι ήδη τό ύπό 
τών φαρμακείων πώλούμενον άπεσταγμένον ύδωρ 
είνε άναμφηρίστως.βλαοερόν, ήγαγε τόν Κέπε είς 
τήν έξέτασιν τού ζητήματος μή καί έν τή φύσει 
άπαντώσι καί χρησιμοποιούνται ύδατα άτινα ώς έκ 
τής μεγάλης καθαρότητος αύτών είνε βλαβερά, εις 
δέ την έρώτησιν ταύτην έδόθη καταφατική άπάν- 
τησις. Ή φύσις Εργάζεται έν μεγάλω πρός παρα
σκευήν κολοσσιαίων ποσών καθαρού ύδατος, όπερ 
ύπερβαίνει τό άπεσταγμένον τού Εμπορίου κατά 
πολύ, ώς πρός τήν καθαρότητα. Γίνεται δέ τούτο 
διά τής έν τή φύσει πήξεως.

Ώς άναφέρέι ό Κέπε, έλαβε διά τήξεως φυσι
κού πάγου ύδωρ τής άγωγιμότήτός 8,0, ύδωρ δη
λαδή ύπερβαΐνον κατά τήν καθαρότητα ού μόνον 
τό ύπό τών φαρμακείων πώλούμενον, άλλά και τό 
ύπ’ αύτού δι’ Επανειλημμένου βρασμού παρα- 
σκενασθέν. Τό.άπροσδόκητον τούτο Εξαγόμενον Ε
ξηγείται διά.τής βραδείας πήξεως έν τη φύσει, έν 

- συγκρίσει πρός τήν ταχείαν τεχνητήν, διότι τήξας 
τρία δείγματα άγοραίου τεχνητού πάγου, εύρεν ά
γωγιμότητα 0,137,0,344,0,701.

Τά έκ τοΰ ύδατος τούτου τής τήξεως ληφθέντα
- Εξαγόμενα διαφωτίζουσιν άρκουντως τά γνωστά 

τής πείρας διδάγματα-, όσον άφορα είς τήν χρήσιν 
ύδατος χιόνος ή πάγου είς ΰφηλά όρη ή τήν πόσιν 
έκ καθαρών όρεινών ρυακίων,ήν δλοι οί είδήμονες 
άποτρέπουσιν.

ΟύδεΥς βεβαίως είχε φαντασθη μέχρι τοΰδε, δτι 
τό Επικίνδυνον τοΰ ύδατος τούτου έγκειται είς τήν 
καθαρότητα αύτού.

'Η ύπόθεσις αύτη καθίσταται πιθανωτέρα δι’ 
άκριβεστέρας έξετάσεως σχετικών τινων περιπτώ
σεων. Ό Βάλτεν Χόφν προσδιόρισε τήν άγωγιμό
τητα.τού ύδατος τής έν Γάσταιν πηγής,ητις φέρει 
παλαιόθεν τό ονομα δηλητηριώδης πηγή και τήν 
εΐιρέ 3.1,9 ήτοι κατωτέραν τού άπεσταγμένου ύδα-

- τος. Τό ύδωρ τής πηγής ταύτης" πέριφρονεΐται
πράγμάτι γενικώς καΥ θεωρείται βλαβερόν, άν καί 
ούδεμίΐι. χημική έρευνα Ασυνήθη ν’ άνευρη έντός 
αύτού γνωστόν 'τι ,δηλ&τήριον. *

,· , Καί είς .τ.ή^ λήύιν καθαρού πάγου συνιστα ό 
*\,Κέπε προσοχήν,·· άφ’ ού άπεοείχθη, δτι όταν διε-

TO ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΦΕΖΑΝ
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Καϊ είς.χή^ λήι^ιν καναρού πάγου ουνιστα ό 
τ/Ζ—_ ■____’ , Α ’ «X —S-ί..ίί., A-,... s‘.„.
τάύσετο ίατρχκως ή^ρήσχςαύτοϋ Επήρχοντο' βλα- 

' βέρά· άποτεΧέσρατατ<όποχα- άπβδόθησαν κατ ’ άρ-- 
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■ Δύναται νά ζήση άνθρωπος έν WjSκόσμο»άνευ θρησκείας ; ’Ιδού 
έρώτημα, βπερ προβάλλει ή έπικεφαλίς τον θέματος ήμών. Πρό
κειται νά λυθή το μέγα τοΰτο πρόβλημα, αν δ άνθρωπος είμπορή 
νά τελείωση τδν έπί γής βίον του άνευ τής έκδηλωσεως θρησκευ- 
Ttxou αισθήματος. Έκ τής ακριβούς μελέτης τον ατόμου καί τον 
συνόλου του ανθρωπίνου βίου συνάγεται αδιστάχτως, δτι δ άνθρωπος 
είνε φύσει Αρησκευτιπός, άφοΰ έν οιαδήτινι εύρίσκεται αναπτύξει 
αισθάνεται έν έαυτφ τήν άχάθεκτον τάσιν όπως έκφραση την προς 
τό "Υψιστον ‘Ον εύλάβεβχν αύτοϋ, χαι ανεγείρει ναούς, θυσιαστή
ρια, κινητάς σχηνάς μαρτυρίου, ύπείχωνείς εσωτερικήν τινα τής 
ψυχής του επιταγήν. ‘Αν δέ τοιαΰτα συναισθήματα φαίνονται έκ- 
οηλούμενα χαί μεταξύ τών ήμιαγρίων, τί είνε επόμενον νά παρου- 
σιάζηται είς λαούς πεπολιτισμένόυς καί διαπρέποντας έν τή ανα
πτύξει τοϋ πνεύματος, λαούς φύσει εύγενεϊς καί άπό πολλών αιώ
νων γενομένους διδασκάλους τής άνθρωπότητος ; Βεβαίως είς τοι- 
ούτους λαούς ή έλλειψις τής έκδηλωσεως τοΰ θρησκευτικόν συναι
σθήματος συνεπάγεται αυτόχρημα θάνατόν εθνικόν καί βιοτην 
ζωώδη. Διά τούτο ούδέν βλάπτει καιριώτατα τήν εθνικήν ΰπαρξιν 
λαού εϋγενοΰς και είς τάς έπιστήμας καί τα γράμματα προηγμένου 
τόσον, όσον ή άπαγόρευσις τής πρός τό Θειον λατρείας του. Άλλ' 
είνε βεβαιότατου καί τοντο, δτι δσιρ μάλλον ή τυραννία και οί θρη
σκευτικοί διωγμοί ζητοΰσι νά χαταπνίξωσιν ϊν τινι λαω τό ιερόν 
χαί έμφυτον τοΰτο συναίσθημα, τόσω έκδηλότεραν γίνεται αναπτυσ
σόμενου μετά μεεζονος δυνάμεως χαί ισχύος, ώσπερ τά φυτώρια 
έκεΐνα τών ακμαίων δένδρων, άτινα, καίτοι καλυπτόμενου τοϋ κορ
μού υπό δγχου χώματος, ούδέν ήττον ταΰτα παρά πάσαν προσδο
κίαν έχφύονται δρμητιχώτατα καί προβάλλουσι μετά σθένους.

Καί ταΰτα μέν ώς τό προταθέν έρώτημα. Νΰν έρχόμεθα νά πι- 
στώσωμεν τά ανωτέρω διά γεγονότος δσω σπανίου εν τή χριστια
νική ιστορία, τόσιρ' χαΐ θαυμαστού έν τοΐς καθ' ήμάς χρόνοις, οΓον 
είνε τό Πάσχα έν Φεζάν. Καί πρώτον ανάγκη νά γνωρίζωμεν τί 
είνε τδ Φεζάν,—Τδ Φεζάν είνε ,χρατίδιον έν τή άπεοάντω Έρήμω 
τής .Σαχάρας τής 'Αφρικής, κυβερνώμενον άλλοτε ύπδ ίδιου Σουλ
τάνου ανεξαρτήτου, άπδ δέ τοΰ 1844 ύποχείμενον είς τδν Σουλτά
νου τής Κ)πό.λεως. Πρωτεύουσα αύτοϋ είνε τδ Λ/ονρτζουκ, πολίχνη 
μόλις τρεις χιλιάδας ψυχών αριθμούσα, περιτετειχισμενη καί άπέ- 
χουσα τής Τριπόλεως τής Βαρβαρίας περί τάς 46 ημέρας πορείας. 
Οί κάτοικοι αύτής είνε κυριολεκτικώς άγριοι καί βάρβαροι Άραβες, 
πολϋ διαφέροντες τών ’Αράβων τής κυρίως Αραβίας. Άλλ' οί 
έκτος τής πολίχνης ταύτης σποράδην οϊκοΰντες είνε ετι αγριωδέ- 
στεροι και μάλλον θηριώδεις. Δια τοΰτο δέ καί ή πόλις εϊνετετει- 
χισμενη, καθόσον οί ένοικοΰντες έφοβοΰντο ανέκαθεν τήν έπίθεσιν 
τών περίοικων καί έκτος τής πόλεως οΐκούντων, διότι ώς ήθελον 
συλλαβή τινά τούτων τδν έσφαττον άνευ άλλης διαδικασίας. , Εις έν 
άκρου τής πολίχνης ταύτης ύψοΰται ώς μύκης βράχος κάθετος καί 
άποτομώτατος έν εΐδει πίίονος, ουτινος αί τρεις πλευραί είνε απρό
σιτοι,.ώς έκ τής καθέτου αύτών κλίσεως, ή δέ τέταρτη, ή πρδς 
τήν πόλιν είνε πως βατή, ώς έχουσα μικράν πλαγιότητα. Ταύτην 
αί αίγες μόνον δύνανται ν' άναβαίνωσιν άπροσκόπτως, άλλ’ οί άν
θρωποι άναγκάζόνται δΓ ελιγμών καί περιστροφών ν’ανέφχοΓνται 
είς τήν κορυφήν. Ό βράχος ούτος έχρησίμευσεν. εις τδν πρώτον 
τοΰ κρατιδίου Σουλτάνον ώς έδρα άσφαλης τοΰ θρόνου του άπδ πά- 
σης έπιθέσεως καί εφόδου, έκεΐ δέ έπί τής κορυφής έκτισε φρου
ρίου ισχυρόν καί πύργον μετά σιδηρών θυρών καί απορθήτων ε
πάλξεων. Έκεΐ λοιπόν διητατο δ Σουλτάνος, ε:ς.δέ τά σκοτεινά 
καί τρομερά ύπόγειά τοϋ πύργου ένέκλειε τούς κακούργου- καί 
έχθρούς του. Νΰν δέ έκλιπόντος τοΰ Σουλτάνου, τδ φρουρίου δέν 
χρησιμεύει είς τίποτε άλλο, έίμή ώς δεσμωτήριον τών δυστυχών έ;· 
ξορίστων.

Είς τδ Φεζάν ούδέποτε ήκούσθη τδ δνομα τοΰ Ίησοΰ Χρίστου. 
Ούδέποτε ωφθη ίχνος 'Ιεραποστόλου είτε Ευρωπαίου, είτε Ρώσσου, 
ε”τε ’Αμερικανού νά κηρύξη μέ προφανή βεβαίως .κίνδυνον τής 
ζωής του τδ δνομα τοΰ λυτρωτοΰ' τής άνθρωπότητος· Ούδέποτε έ- 
σκέφθη ή χριστιανή Εύρώπη χαί Αμερική νά στείλη έκεΐ άνδρας 
δυναμένους νά φωτίσωσι τά άγρια έκεΐνα στίφη καί νά έξημερώ- 
σωσι- τούς βαρβάρους αυτούς λαούς. Καί έν τούτοις έκέΐνο τδ όποιον 
παρέλιπε νά κάμη ή πεπολιτισμένή Εύρώπη χαί ’Αμερική, τδ έ- 
χαμον ασθενή καί ολιγάριθμα άτομα, εξόριστα, δέσμια χαί βεβασα-
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νισμενα, έγκεκλεισμένα έντός τών φοβερών έκείνων τοΰ Μουρτζούχ 
σίρκτών, "Ελληνες γνήσιοι, άνθρωποι επιστήμονες, ‘ αληθείς φίλοι 
το5 Χριστού καί’τής πατρίδος προασπισταί. Τδ έκαμαν οί έθνο- 
μάρτ υρε< Νικόλαος Φιλιππίδης, ©ωμας Πασχίδης καί οί περί αυ
τούς άλφ οχτώ. Καίτοι ήσαν κατάφορτοι δια βαρυτάτων άλύσεων· 
χαίτοί δέν ίβλεπον έπί δέκα καί έξ μήνας τδ φως τής ήμερος, ού- 
οε το σεληναίου· καίτοι ήσαν καθειργαένοι έκαστος έν ίδια τρώγλη 

. καί δέν’.συνεκοινώνουν άλλήλοις. Μεθ ολα ταΰτα διά τής έξαιρέτου 
αύτών ελληνικής ευφυΐας καί τοΰ δαιμόνιου πνεύματος κατόρθω
σαν νά τελέσωσι μετ’ έπισημότητος τδ Πάσχα έντός τής αυλής 
τοϋ φριχτού δεσμωτηρίου καί νά ύμνήσωαι την Άγίαχ τοΰ Χρι
στού ’Ανάστασιν άνευ ναού, άνευ ίερέως, άνευ ιερατικής τίνος πομ
πής, άλλά μόνοι των μετά δάοων τή παρουσία τοΰ δεσμοφύλακος 
χαί τοΰ άντιροσώ που τοΰ Διοιχητοΰ μετά εύαρίθμου στρατιωτικής 
Δυνάμεως έν έτει 1890. "Ωστε λήγοντος τού I© αίώνος, τοΰ αίώ- 
νος έχείνου, δστις χαυχαται δια τήν υπερτροφικήν άνάπτυξιν τοϋ 
Πνεύματος, την χαταπλητικην διάδοσιν τοΰ πολιτισμού, τήν ά· 
πειρίαν τών εφευρέσεων καί ανακα'λύψεων πρδς μείζονα ευμάρειαν 
τοΰ άνθρωπίνου βίου, 'λήγοντος λέγομεν, τοΰ αίώνος τούτου τών 
φώτων, βλεπομεν την ανανέωσιν τών κατακομβών έν καιρψ τών 
μεγάλων διωγμών χαί τδ βασανιστήριον τών Ρωμαίων αύτοχρατό- 
ρων τιθέμενα έν ενεργεί? παρά τών 'διωκτών τής χριστιανικής πί
στεως απέναντι αθώων πλασμάτων, έν μόνον έγκλημα διαπράξάν- 
των, δτι έμειναν ακλόνητοι έν τή πίστει τών πατέρων των καί ή- 
γάπησαν ένθέρμως τήν εαυτών πατρίδα, τήν δποίαν έπεθύμησαν 
χαί έπιθυμοΰσι νά ϊδωσι μεγάλην, έλευθέραν, ένδοξον χαί συμπαγή 

"Ηδη δ άναγνώστης άπορεΐ καί θέλει νά μάθη τδν τρόπον, δε’
• ου χατορθώθη νά τελεσθή τδ Πάσχα έπισήμως έν Φεζάν. Καί δι
καίως απορεί, άφοΰ έκ τής γενομένης περιγραφής τοΰ δεσμωτηίομ

■ ητο άδύνατος πασα συνεννόησις καί πασα ενέργεια. Άλλ’ εκείνο δ- 
περ φαίνεται άκατόρθωτον τή ανθρώπινη διανοί? ένεκα τών παρεμ
βεβλημένων κωλυμάτων, τοΰτο εινε εύχερέστατον, καί, δδς είπεΐν, 
παιδία τις ώς πρδς τήν Θείάν Πρόνοιαν. Οί δεσμώτααι ήσαν ού μό
νον γενναίοι πατριώται, άλλά καί διάπυροι οπαδοί, τον Χρίστου, 
αληθείς πιστοί. Έγχεκλεισμένοι δέ δντες έν ταΐς τρομώδεσιν έκεί- 
ναις καί άνηλίοις τρώγλαις, εί χαί έστεροΰντο τών πάντων καί αύ- 
τοΰ ετι του φωτός' εί καί ήσαν κατάφορτοι έκ τών δεσμών ει καί 
ούδέν ζών άντικείμενον περιεστοίχιζεν έκαστον αύτών ούδέν λογι
κόν "Ον, μεθ’ ου νά άναχοινώσι τούς διαλογισμούς καί τά σκέψεις 
των. τούλάχιστον πρδς παραμυθίαν άπδ τών άφορήτων βασάνων 
ούδέν ήττον πρδς δν νά λαλώσιν ημέρας καί νυκτός' είχον διαρκή 
σύντροφον καί παρήγορον έν ταΐς θλίψεσιν αύτών είχον τδν Σω- 
τήρα Χριστόν, ύπέρ τής Πίστεως τοΰ δποίου έπασχον, καί πρδς 
αύτδν άνάτείνοντες τδν νοΰν καί τάς χεϊρας άδιαλείπτως δοξολο
γούν χαί υμνουν είς έκαστος κατ’ ιδίαν τδ άγιον αύτοϋ δνομα, ά- 
ναμιμνησκόμενοι τοΰ Πέτρου, τού Παύλου καί τοΰ Βαρνάβα, τών 
αποστόλων βεβλημένων εις τήν φυλακήν καί φρουρουμένων ύπδ ΐ- 
σχυξας δυνάμεως, καί έν τούτοις άπολυτρωθέντων διά σεισμού καί 
δι Αγγέλου Κυρίου. Καί οί ήμέτεροι δεσμώται προσηύχοντο καθ’ 
έκάστην τφ ©εώ. Πλήν οτε έπλησίαζεν ή 'Αγία Έβδομάς τών 
Παθών τοΰ Κυρίου καί ανελογίζοντο πώς έτελοΰντο καί τελούνται 
ταΰτα έν πάση τή χριστιανοσύνη, καί μάλιστα έν τή ’Ανατολική 
Έκχλησί?, αύτοί δέ εύρίσκοντο έν ταΐς σκοτειναις τρώγλαις τοΰ 
Φεζάν, αληθώς ήσθάνοντο θλϊψιν βαθυτάτην, θλΐψιν όπερβαίνουσαν 
πασαν σωματικήν άλγηδόνα ! Τδ αίσθημα τδ θρησκευτικόν ήτο 
ζωηρότατον καί άκάθεκτον πρδς Εκανοποίησιν 1 ©εέ μου, έλεγεν 
έκαστος τών δεσμωτών κατ’ Ιδίαν, άξίωσόν με ν’ ακούσω άπαξ έτι 
τήν λαμπράν ακολουθίαν τού Πάσχα' δδς νά ένηχηθώ τδ χαρμόσυ- 
νον έκεΐνο τροπάριου, «Χριστός άνέστη έκ νεκρών, θανάτφ θάνατον 
πατήσας, καί τοΐς έν τοΐς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.» Δδς ν’ α- 
σπασθώμεν άλλήλους, ώς αδελφοί χριστιανοί καί τέκνα τοΰ αύτοϋ 
πατρός I

'Η εγκάρδιος δέησις τών δεσμωτών είσηκούσθη'. Ό δεσμο- 
φύλαξ έκ τυχαίου τινδς περιστατικού, έξ άσθενείας τής γυναικός 
του ζητεί συμβουλήν παρά τοϋ δεσμώτου Φιλιππίδου, δν έξελάμ- 
βανεν ώς ίξοχον ιατρόν' ή συμβουλή φέρει τδ άποτέλεσμα τής ίά- 
σεως τής νοσούσης συζύγου του, και έχτοτε δ δεσμοφύλα; διάχειται 
εύνους τώ Φιλιππίδη. Δήλα 5ή, τώ έπέτρεψε κατά πρώτην φοράν 
έν βαθυτάτη νυκτί καί έν πάση προφυλάξει μή γείνη γνωστόν τώ 
άγρίω διοικητή νά τώ άνοίξη τήν έσωτέραν θύραν τού χελλίου του 
καί έχ τοΰ θνριδίου τής έτέρας πρδς τήν αύλήν νά Ιδη μετά πά
ροδον τοσούτων μηνών τήν πλησιφαή σελήνην έν τώ στερεώματι, 
δι’ ήν καί έξεπλάγη, νομίσας ότι μετετέθη είς άλλον πλανήτην. 
Ή. προσοικείωσις αύτη τοϋ δεσμοφύλακος πρδς τδν δεσμώτην Φι
λιππίδην μετά πάροδον ικανού χρόνου ένεθαρρυνε τούτον έπί το- 
σοϋτον, ώστε τδν παρεκάλεσε θερμώς νά προσχαλέση τδν άνώτερόν 
του, Μουλαζίμην, ε’ις ον, τψ είπεν, έχει ν’ ανακοίνωση σπουδαΐόν 
τι. Πράγματι προσέρχεται δ Μουλαζίμης, είς δν δ Φιλιππίδης λέ
γει τάδε. «Έπιτρέψατέ μοι νά σάς είπω, διότι Σείς Ισως δέν γνω
ρίζετε τί γίνεται έν Κ[πόλει κατά τάς ήμέρας τοΰ .Πάσχα. Έν Κ[ 
πόλει, τή πρωτευούση τοΰ Όθωμανικοΰ Κράτους αύτδς δ Σουλ
τάνος,δίδει τήν άδειαν εις τούς έχει δέσμιους χριστιανούς νά έορτά- 
σωσΐ τδ μέγα αύτών Μπαϊράμι, τδ Πάσχα των, έλευθέρως. Καί..

κοντά είς τδ τζαμί Σας ύπάρχεικαί χριστιανικός ναός, ένθα τελείται 
μεθ’ . δληςτής έπισημότήτος τδ Πάσχα τών δεσμίων χριστιανών, 
καί ύμνοΰσι και ουτοι οί δυστυχείς τδν Θεόν, είς τδν δποΐον καί 
σείς πιστεύετε. Σάς παρακαλώ λοιπόν νά εΐπητε είς τήν Αύτοϋ 
'Εξοχότητα, τδν Διοικητήν ταΰτα.—’Αναγνωρίζει ώς κυρίαρχόν του 
τδν Σουλτάνον τής Κ[πόλεως; ‘Αν τδν άναγνωρίζη ώς τοιοΰτον, 
καί οιρείλϊι νά τδν αναγνωρίζη, διότι άλλως δέν δύναται νά κατέχη 
τήν θέσιν, ήν ήδη κατέχει, πρέπει νά κάμη δ',τι αύτδς δ Σουλτάνος 
έν αυτή τή πρωτευούση τοΰ 'Οθωμανικού Κράτους επιτρέπει νά γί
νεται' πρέπει νά έπιτρέψη χαί είς ήμας τούς δέσμιους του έδώ εις 
τδ Φεζάν νά τελέσωμεν άπδ κοινού τδ Πάσχα ήμ<ρν ώς άληθεΐς 
χριστιανοί καί νά ύμνήσωμεν καί ήμεΐς τδν χοινδ'ν Δημιουργόν έ- 
πισήμως, όπως ΰμνοΰσιν αύτδν οί δέσμιοι χριστιανοί τής πρωτευ- 
ούσης.»—Μεταδίδει δ Μουλαζίμης τούς λόγους του δεσμώτου Φι
λιππίδου είς τδν άγριον Διοικητήν. Οί λόγοι ουτοι τδν έμβάλλουσιν 
είς μέγαν πειρασμόν' ν’ άρνηθή, κακόν νά έπιτρέψη, ψυχρόν. 
Μετά πολλούς δισταγμούς καί αμφιταλαντεύσεις παραδέχεται τήν 
παράκλησιν τοΰ Φιλιππίδου, καί ού μόνον έπιτρέπει νά τελέσωσιν 

- οί οχτώ καθειργμένοι δεσμώται χριστιανοί δμοΰ τδ Πάσχα, άλλά 
στέλλει και ώς αντιπρόσωπόν του τδν Τσαούσην μεθ ’ ,έξ στρατιωτών.

Ω χαρά ! “Ώ άγαλλίασις ! ’Ώ ευδαιμονία τών συνδεσμωτών 
μόλις έξήλθον τών φριχτών τρωγλών των βαστάζοντες τάς βαρείας 
πλύσεις "να τελέσωσι τδ πάσχα. ’Αληθώς συγκινεΐταί τις άναλογι- 
ζόμενος τήν δεινήν θέσιν τών εθνομαρτύρων τούτων, τών άδαμάν- 
των πιστών. Άπτουσι τά φώτα καί άρχονται ψάλλοντες τήν κα- 
τανυκτικωτάτην εκείνην ακολουθίαν τοΰ ΪΙάσχα, « Άναστάσεως ή
μερα, λαμπρυνθώμεν λαοί, πάσχα Κυρίου πασχα κτλ. είς έπήκοον 
τοΰ αντιπροσώπου τοΰ Διοιχητοΰ, τών στρατιωτών, τοΰ οεσμοφύ- 
λαχος χαί τινων φυλακισμένων ισχυρών ’Αράβων. °Οτε μάλιστα έ- 
ψαλλεν ό νεώτερος Κ)τΐνος Πασχί&ης τδ τροπάριου «Νΰν πάντα 
πεπλήρωται φωτός, όύράνός τε καί γή καί τά καταχθόνια)), κτλ. 
ή συγκίνησις εφθασεν είς τδ χατακορυφον. Οί άκροώμενοι φύλακες 
καί φυλακισμένοι Άραβες έμειναν έκπληκτοι άκαύσαντες τδ πρώτον 
ήδη χριστιανικούς ΰμνους έκ χειλέων "‘Ελλήνων-χριστιανών καί έν 
γλώσση Ελληνική. Έθαύμασαν τούς ΰμνοΰντας τδν Θεόν καί έπη- 
νεσαν έν τή θηριωδίφ των τήν δύναμιν τής χριστιανικής πίστεως. 
Αί ευχαί τών εθνομαρτύρων καί οί ύμνοι δέν απέμειναν άγονοι, κα
θόσον τρεις μήνας μετά τδ πάσχα τή ενεργεί? υψηλών προσώπων 
Μεγάλων Δυνάμεων κατωρθώθη δακτόλιρ θεοΰ ή άπελευθέρωσίς 
αυτών. Δυστυχώς όμως, δ είς τών έθνομαρτύρων, δ ©ωμας Πασχί- 
δης έγένετο θΰμα τών άγρίων φυλάκων του ’Αράβων άκριβώς κατά 
τήν επάνοδόν των είς Τρίπολιν, όπου ώφειλον έλεύθεροι νά παρα- 
δοθώσι.

Έν Φεζάν λοιπόν έν λήγοντι 1θ'. Αιώνι ήκούσθη τδ πρώτον 
τδ δνομα τοΰ Χριστοΰ καί έκηρύχθη ύπδ δεσμίων Ελλήνων ενώ
πιον τών έπιτοπίων αρχών, χωρίς βεβαίως αμέσως νά κιρποφορήση 
καθόσον έν αυχμηρά έρήμω καί άγρίω έδάφει δέν ήτο δυνατόν νά 
βλαστήση φυτδν τοιοΰτον, οίον τδ χριστιανικόν δι’ οργάνων άσθε- 
νεστάτων χαί εύρωτιώντων, οίοι ήσαν δέσμιοι χριστιανοί, ένδιαι- 
τώμενοι έν σχοτεινοτάταις τρώγλαις, φέροντες βαρυτάτας άλύσεις 
χαί δντες μεστοί κακουχιών. Έχομεν όμως δι’ ελπίδος δ'τι τδ γε
γονός τοΰτο θέλει σημειωθή ύπδ τής Ιστορίας τοΰ χριστιανισμού 
ένέχον μεγίστην σημασίαν. Καί ίταν ποτέ ή πεπολιτισμένή Εύ- ■ 
ρώπη, ή ή 'Ορθόδοξος Μεγάλη Ρωσσία, ή αύτή ή ακμαία Αμε
ρική άποφασίσωσι νά έκχριστιανίσωσι τδ Φεζάν, θέλουσιν ανακα
λύψει έν ταΐς Φοβεραΐς τοΰ Μουρτζούκ είρκταΐς τά ίχνη τών διελ- 
βόντωκ έκεΐθεν έθνομαρτύρων ήμετέρων δμογενών, θέλουσι συναν
τήσει που τδ σύμβολον τοϋ τιμίου σταυρού. Διά τδν χριστιανικόν 
κόσμον τδ Φεζάν δέον νά χρησιμεύση ώς δ πρώτος σταθμός πρδς 
διάδοσιν τής εις Χριστόν Πίστεως’ και' τότε τδ ελληνικόν δνομα θά 
είνε τδ πρώτον άξιοϋν τήν τιμήν τοΰ θείου κηρύγματος είς τούς 
άγριους έκείνους βαρβάρους λαούς. Χαΐρε, ω φιλτάτη Πατρίς 'Ελ
λάς, τοιαΰτα έχουσα τέκνα δοξάζοντά Σε καί τιμώντά Σε. Είθε 
Ιλθοι συντόμως δ χρόνος καθ’ δν νά Σέ ίδωμεν Ι/έγά4ηπ καί ευ
δαιμονούσαν.

Ζήόιρος Γ. Τνπάλδος
Καθηγητής

ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

Κατά τας όλίγας ημέρας, καβ’ άς διψείναρκν είς Φι-· 
λιππούπολιν εΐχομεν καθημερινάς περιέργους βροχάς. Είδος· 
θεομηνίας. Έμείναμεν. είς τό καλλίτερον ελληνικόν ξενοδο- .; 
χεΐον, τοΰ κ. Άλέξ. Δασκαλοπούλου, τό Βερολίνου, δπερ 
κεΐται έν τή'κεντρίκώτέρς·: όδω και χάρις των άπειρων αύτοϋ 
ευκολιών κα! περιποιήσεων διηρχόμεθα τόν καιρόν πάνυ 
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του, άφ’ ετέρου τδ λαμπρόν έστιατόριόν του ,μέ τά Εξαίσια 
φαγητά του., ή καλή συναναστροφή τών συνδαιτυμόνων 
καί αί πολίτικα! καί κοινωνιχαί {ατβΓτό φαγητόν συζητή
σεις των, μας έφαίδρυνον τάς άνιαράς της καθημερινής βρο
χής ώρας. Ό κ. Δασκαλόπουλος ε’ναι άνθρωπος της πεί
ρας καί τοϋ κόσμου, δέν εννοεί δέ ποσώς νά σάς γδύση, 
όπως συνήθως γίνεται είς τά άλλα ξενοδοχεία, άλλ’ Εννοεί 
νά σάς θρέψη μέ καλήν καί καθαράν τροφήν οικογενειακήν 
ό-λως,.διότι αύτδς επιβλέπει τά πάντα, νά σάς περιποιτ,θη 
αυτοπροσώπως καί είτα μετά τό φαγητδν νά συζήτηση 
μαζυ σας. Σάς έκθέτει δέ καθαρώς τάς ιδέας του, ακούει 
τάς ίδικάς σας καί σέβεται καί αποδέχεται πάσαν καλήν 
γνώμην; Είναι δέ πατριώτης άριστος καί ακραιφνών αι
σθημάτων οπαδός.

Ό κ. Ίώάν. Νικολαίδης μετά τών ανταξίων αύτοϋ 
υιών είναι άριστος όδοντοϊατρός, έχει πελατείαν, μεγάλην 
καί είναι πάντες φιλόμουσοι καί προσηνείς είς τδ έπακρον. 
Ή οικογενειακή αύτη όμάς μοί εκαμεν έν.τύπωσιν, ένεκα 
της παραδειγματικής των ομονοίας, αγάπης καί απόλυτου 
εμπιστοσύνης^ Πατήρ καί δύο υιοί είσί πάντες όδοντοϊατροί 
άριστοι, ΐοσοΰτον δέ καλλιτέχναι καί επιτήδειοι καί πρό
θυμοι καί όμοιοι είς τάς ιδέας καί αισθήματα, ώστε προσ- 
ελκύουσι πάντων τόν θαυμασμόν κα! τήν συμπάθειαν. Δια- 
τηροΰσι κάλλιστον έργοστάσιον έν τη άγορ^ πρδς. εύκολίαν 
πάντων τών προσερχομένων καί οσάκις Εν , τ$ συζητήσει 
προκύπτει ζήτημα, είς ο ’ δέν πρέπει ό υιός ν' άποφασίση 
άνευ τής γνώμης τοϋ πατρός :

θά έρωτήσω ,τόν Πατέρα, άπαντα άμέσως εκείνος.
. Πατήρ αξιόλογος. Παρέχει όλα τά μέσα καί τάς εύ- 

κολίας είς τους υιούς του καί διά νά τδν σέβωνται καί νά 
τδν άγαπώσιν.

Ή φιλίππούπολις "εχει. και" μιαν .προσωπικότητά της. 
Δηλαδή ή κοινότης μας έχει καί τδν· άνθρωπόν της. Παντού 
υπάρχει τις,δστις ένεκα.τών πολλών, του πρακτικών γνώσεων, 
της εύφραδείας .του,τής ζωηρότητάς του,τής συμπάθειας του 
καί τής ίκανότητος Επιβάλλεται είς τούς άλλους, πάτε διά' 
τής σοβαρότητός του, πότε διά τών άστειολογημάτων του. 
Τ-οιοΰτος ένταΰθα είναι ό κ. ’.Ιάκωβος Τσάκας. Έχει εν
ταύθα περί τήν τριακονταετίαν, είναι καλός οικογενειάρχης,

άύτοδείδακτος είς πολλάς τέχνας καί μέ δίπλωμά είς τήν 
χαλκουργικήν. Κατεσκευάζει λαμπράς σφραγίδας, είναι φω
τογράφος καί ζιγκογράφος, καί καταγίνεται είς παντοίας ερ
γασίας μεταλλουργικάς. Έχει δέ τδ κατάστημά του εις 
τδ κέντρον τής έμπορικωτέρας όδοΰ, πάντες τδν γνωρίζουσι 

.καί πάντες διέρχόμενοι έντεϋθεν θά σταθώσι νά τδν χαιρε- 
τήσωσι καί συζητήσωσι μετ’ αύτοϋ, διότι είναι Ενήμερος 
είς ολα τά ζητήματα, πατριώτης έκ τών καλητέρων καί 
ιδιόρρυθμος είς τάς ιδέας του. ’Εννοεί τδ άσπρον άσπρο.ν 
κάί τδ μαϋρον μαϋρον. Ούαί δέ είς υμάς, άν. σφάλλετε είς 
τάς συζητήσεις σας, θά σάς καταπνίξη μέ τάς αντιρρή
σεις του. . -

’Οσάκις έχετε υιόν ταξειδεύοντες, πρέπει νά γνωρίσητε 
καί τά ζαχαροπλαστεία τής πόλεως. Ευτυχώς έγώ είχον 
συνδρομητήν τδν κ. Στέφ. Κιουτσοκώφ, εύγενέστατον νέθν, 
δίατηρόΰντα τό-μεγαλείτερον ζαχαροπλαστείου τής πόλεως 
καί κατασκευάζοντα ώραία γλυκίσματα καί παγωτά. Χάρις 
δέ τφ υίφ μου έλαβον αφορμήν νά τδν γνωρίσω καλήτερον 
Εφέτος, διότι· Ερχόμενοι καθ’, έκάστην διά γλύκυσμα ή πα
γωτού, ήρχετο πλησίον μας καί συνεζητοϋμεν κάποτε. 
Τοσοΰτον δέ θερμώς ήθελε νά μάς - ευχαρίστηση,. ώστε μάς 
προσέφερε τά καλητερα γλυκίσματα καί τά μάλλον επιτυχη
μένα παγωτά. Ημέραν δέ τινα., καθ’ή* καί πάλιν έβρεχε 
καί παρεμείναμεν έκεί. αίφνης μάς παρουσιάζει παμμέγεθες 
καρπούζιον, δπερ κατακόψας, μετά μεγάλης εύχαριστήσεως 
μάς λέγει:

— Έχω εύχαρίστησιν,Κύριε Πρίντεζη,νά σάς τδ προσ
φέρω.
, '—. Μά που όρεξις ύστερον άπό γλύκυσμα καί παγωτόν,
τω λέγομεν.

— Δέν βλάπτει τδ καρπούζι, μάς άπαντα, πηγαίνει 
μετά τό παγωτόν.

Γλυκύσματα, παγωτά καί καρπούζι είναι ή άποθέωσις 
τών παίδων καί φαν-ασθεΐτε τήν χαράν τοΰ Τάκη· Είχε 
παραφουσκώσει ό τάλας.

’Αφού δέ είπομεν αρκετά περί τινων φίλων μας έν Φι- 
λιπίςουπόλει, θ’ άναφέρωμεν καί περί τοΰ καλλίστου φίλου 
μας Δ. Μέγα,αντιπροσώπου τοϋ κ. Κ.... δστις οσάκις βλέ- 
πομεν ,αύτόν ενταύθα μετά πολλής εύχαριστή,σεως καί συμ

παθών μειδιαμάτων μάς υποδέχεται, πΐνομεν τδνκαφέ μαζύ 
καί συζητοΰμεν επ’- αρκετόν περί τών οικονομικών ιδίως θε
μάτων τής χώρας, άτινα πολύ τοίς ένδιαφέρουσι'κατά τήν 
παρούσαν ώραν.

Ό δέ κ, Στέφ. Γρούης λαμπρός άνθρωπος, ομογενής καί 
πατριώτης άριστος, φιλότιμος είς τδ έπακρον καί εύγεντ,ς 
δσον θέλετε ! Έγνωρίσθημεν πρώτην φοράν εφέτος καί έλυ- 
πείτο, διότι δέν μάς έδίδετο καιρός νά μάς περιποιηθη δ'σον 
έδει. Τήν τελευταίαν στιγμήν συνηντήθημεν είς τόν σιδη
ροδρομικόν σταθμόν και μοί έλεγε πολλά, έξ ών ένεφαίνοντο 
τά ζωηρότατα πατριωτικά του αισθήματα. Έλυπείτο δέ 
σφόδρα έπί τη στασημότητι καί άτυχήμασιν ήμών.

Καί είς τήν Στενήμαχον εφέτος μετέβημεν, διότι δστις 
έρχεται είς Φιλιππούπολιν,αδύνατον νά μή θυσιάση ώρας τι- 
νάς καί έπανίδη τήν ρωμαντικωτάτην καί γοητευτικωτάτην 
ταύτην μεταξύ ώραιοτάτων βουνών κείμενη* πολίχνην, τήν 
τόσον χαριέντως διχοττομουμένην υπό τού έξ ύψηλών πηγών 
ρέοντος ποταμού της, τού εύεργητικώς διαβρέχοντος άπασαν 
τήν κοιλάδα της καί τοσοΰτον ποιητικώς άναζωογονοΰντος 
τούς κατοίκους της. ’Αφού δέ εστημεν Επ’ ολίγον πρδ τοΰ 
ώοαίου τούτου θεάματος της·,' έκαθήσαμεν έν τφ έξώστη 
ενός τών παρακειμένων καφενείων της καί έπίομεν τόν καφ- 
φέ, μετά του εύγεύστου καί χωνευτικωτάτου ύδατός της, 
μεθ’ ο μετέβημεν πρδς έπίσκεψιν διαφόρων φίλων καί συν
δρομητών μας· τοΰ κ. Γ.'Ηλίδη, έργοστασιάρχου καί κτη- 
ματιου, ον εύρομεν είς τήν οικίαν του μετά τής άξιολόγου 
οικογένειας του, όπου έχει καί τό κάλλιστον άπό πολυε- 
τίας λειτουργούν οίνοπνεύματοποιεΐόν του καί παρεμείναμεν 
έπ’ αρκετήν ώραν, τού κ.· Δαλίμη, επίσης οίνοπνευματο- 
ποιού καί καλλίστου οικοδεσπότου, μεθ’ού έπίομεν τδν καφέ 
έν τη ώραία καί ,έκτεταμένη αύλη του καί έδοκιμάσαμεν . 
τό κάλλιστον αύτοΰ κονιάκ, του κ. Σ. Τζηριδου, δυστυχώς 
άπουσιάζοντος είς την εξοχήν καί άλλων, μεθ’ δ πρός τό 
έσπέρας έπεστρε'ψαμεν' είς Φιλιππούπολιν, όπου εύρομεν καί 
πάλιν τήν βροχήν είς τήν ήμορησίαν αυτής διάταζιν.

Τήν έπομένην σιδηροδρομικώς άνεχωρήσαμεν διά Σό
φιαν. Τό ταξείδιον τοϋτο δέν είναι όπως τού Πύργου-Φι- 
λιππουπόλεως μονότονον, πεζόν καί άχαρι ύπδ έποψιν θεα
ματικής άπολαύσεως. Όπως τοϋτο στερείται μαγευτικών 

καί ρωμαντικών τοπείων καί απόψεων, τοσοΰτον |κείνο 
πλεονάζει φυσικών καλλονών καί ωραίων θέσεων. Οροι, 
βουνά, ρύακες, χαράδραι, κοιλάδες, δάση, «αταρράκται, 
ωραία .χώρια καί κωμοπόλεις, ούρανδς λαμπρός καί όρίζων 
μαγευτικός κτλ. πάντα ταϋτα έκτυλίσσονται μαγικώς πρό 
τών όμμάτων τοΰ ταξειδιώτου, δλως φυσικώς και άπολαυ- 
στικώς μέχρι πέρατος τοΰ πενταώρου σιδηροδμομικοΰ τού
του ταξειδίου. Καί ούτω άφικνείσθε είς τήν πρωτεύουσαν 
τής Βουλγαρίας.

Ή Σόφια είναι ώραίόν τι ύπό έποψιν προόδου νεωτέρας 
πόλεως ! Από τίποτε.είς ολίγον χρονικόν διάστημα έγένετο 
κάτι τι λαμπρόν, καί άπό κάτι τι λαμπρόν, θά γίνη, αν 
ή οικονομική κατάστασις καί πρόοδος τδ. έπιτρέψη, κάτι τι 
ίσωςζηλευτόν καί εξαίσιον. Δρόμοι ωραίοι καί καθαροί, οι
κοδομά! μεγάλαι καί λαμπραί, κήποι καί πλατείαι άξιολο- 
γώτατοι, καταστήματα καί βιομηχανικά εργοστάσια, λέ- . 
σχαι, ζυθοπωλεία καί κέντρα ούχί ευκαταφρόνητα, κίνησις 
αρκετή αξιοπρεπής, τάξις καί ασφάλεια ού τυχοΰσα, 
άποτελοϋσι τήν μικραν μέν ώς πρωτεύουσαν επι τοΰ παρόν
τος, μεγάλην δέ διά τό μέλλον προοιωνιζομένην. Ή Σό
φια βεβαίως δέν έχει τήν αξίαν καί τό γόητρον καί τό με- 
γαλείον καί τό κλίμα καί τήν ιστορίαν καί τήν θεσιν καί 
τό μέλλον τών Αθηνών, πολού γε καί δει, ούτε δύναται 
πως ποτέ νά τολμηθη σύγκρισις μεταξύ αύ'ών, ενέχει δέ 
καί τοσαΰτα ελαττώματα καί άπογοητευτικα προσοντα,ωστε 
πάς ξένος άπερχόμενος έκείθεν δέν άποκομίζει βεβαίως πολύ 
εύαρέστους έντυπώσεις. .

Δυστυχώς θεάτρων καί θεαμάτων έντελώς στερείται εθνι
κών τε καί ξένων, έξόχ.ών καί κήπων καί περιπάτων, «ένθα 
τό ασμα τής άηδόνος καί ή εύωδίά τών άνθέών νά ανα- 
κουφίζη τό πνεύμα,όλοτελώς άμοιρεϊ, οδών εμπορικών άξιο- 
λόγων καί ευπρόσιτων διά τάς γυναίκας, ένθα τδ ώραΐον 
φύλλον συγκεντροϋται καί συναγελάζει, κέντρον τοσοΰτον 
έπιθημήτόν, επίζηλον, καί άναγκαίον είς πάσαν πρωτεύου
σαν, διαχίν» τήν ευθυμία·*,την ζωηρότητα καί τό Ενδιαφέρον 
τών άνδρών, δέν υπάρχει, μουσείων ζκαί άγορών, πλατειών 
καί μουσικών στερείται καί τόσων άλλων μέσων, ατινα πάς 
ξένος ζητεί είς τά ξένα καί ανακουφίζει τήν μοναξίαν του.

Έμείναμεν ένταΰθα έπί τινας ημέρας καί έπεσκέφθη-
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/"Ζίε σντ^χιιατ προηγουμ&ον φϋΛον).

Τφ 1873 ό, Στάπφερ κατασκευάζει μικρόν τρίκυκλον, 
δπερ τρέχει ύπδ καλούς οιωνούς; ό Άμεδαΐος Μπολέ, εφευ
ρίσκεικαί εφαρμόζει ■ ατμήλατον διά δώδεκα άτομα, δπερ 
διάίώει 20. χιλιόγραμμα' καθ’ ώραν καί Ου τίνος τά Ιγκώ- 

·■ μια πλέκει έν τη Άκαδημίφ τών ’Επιστημών ό Τρέσκας 
τφ 1875. Βραδύτερον δέ ό αύτδς Μπολέ τελειοποιεί τήν 

,Ά έφεύρεσίν του τφ 1879 καΕδιατρέχει τήν άπό Παρισίων είς 
Βιέννην άπόσταβιν έκ 18 χιλ. καθ’ ώραν μετά κινητήρος: 
δυνάμεως 15· ίππων. Πλήν τφ 1895 μετά 17 ετών, ένδο
ξον βίον υποχωρεί εις τήν διά πετρελαίου πρόοδον τών αύ- 

. τοκίνήτών.
.Ταύτοχρόνως ’έρχονται ό κόμης ’Αλβέρτος de Dion, 

/δστις . μετά τών συνεταίρων του Bouton, Trepardoux 
καί Marell© άνακαλύπτουσι- μικρόν τρίκυκλαν- άτμήλα- 

·. τον μετά. μιας καί δύο θέσεων, άλλά καί τήν φοράν ταύτην 
ή άντικατάστασις τών ίππων διά τοϋ αύτοκινήτου δέν φάί- 

7...· · νεται Εντελώς πραγματοποιουμένη.
• ;< ·.' ■ Σύν τη τελειοποιήσει· βαθμηδόν τών διά πετρελαίου κι-

- νητήρων, ών ή άφηγησις του ιστορικού μέρους ήθελε πολύ 
; απασχόληση ημάς ένταΰθα, τδ τέλος τοΰ ίππου αρχίζει νά< 

προμελέτάται μετά σοβαρότατος καί δστις δύναται νά δια- 
θέση μερικά χρήματα προτιμά άγοράση αυτοκίνητου ά
μαξαν, ή ποδήλατου. Πάντες δέ οί νέοι σχεδόν προθυμο
ποιούνται νά φορέσωσιν τήν" ημιναυτικήν στολήν τοΰ ποδη
λάτου καί κυλίονται μέ τούς τροχούς των μετά πλείονος εύ-

Λϋτοκίνητον μετά τροχών τοΰ JOHANN
χαριστήσεως ή μετά ίππου μετά ταχύτητας τεσσαράκοντα 
χιλιομέτρων καθ’ ώ^αν, κάταψυχόμενοι τήν. ρίνα πρδς δό- 
•ξαν μεγάλην τής αυτΟκινήσεως. ’Αν έξακολουθη δέ τις νά 
έχη ακόμη τδν ίππον του καί τήν παλαιάν αμαξά* του, 
ακούει’αίφνης μετ’ αποστροφής :

— Τί, έχεις «κόμη ίππους ; άλλα δέν αρμόζει πλέον 
τούτο σήμερον. Έγώ έπώλησαήδη τόν ίππον καί τήν άμα
ξάν μου καί ήγόρασα αύτοκίνητον.

Καί ούτω ό διά πετρελαίου κινητήρ πολλαπλασιάζεται, 
άμαξαι τοιαΰται μέ τέσσαρας θέσεις μεταπωλοΰνται διά 
20,000 φρ., ένώ ήγοράσθησαν μόνον 10,000 καί πολλοί 
κατ’ ακολουθίαν πλουτίζουσι. Τδ δέ περίεργον, δτι ένφ αί

Άτιεοκίνητον λεωψορεϊον τοΰ Άνδερόων τώ 1830. 
διά πετρελαίου κινούμεναι άμαξαι ηρχισαν με δυναμιν 2 
ίππων, έφθασαν τούς 3 ίππους, εϊτα 4 καί 6 ίππους καί 
βαθμηδόν Ιγένοντο τοιαϋται μέ δύναμιν 12?ιπτςων. Ό νεω
τερισμός έχει βλέπετε πάντοτε καί ουτος τήν φιλοδοξίαν 
του καί συναγωνίζεται μέ τούς .όμοιους ταυ.

Έν διαστήματι δύο ετών· ο.ί£Παρίσιθΐ κατεκλύσθησαν 
ύπό αυτοκινήτων πάσης κατηγορίας, δυνάμεως καί είδους. 
Έν'μόνφ τφ'δάσει τής Βουλώνης, τήν πρωίαν καί μετά 
μεσημβρίαν άπειρος αριθμός αύτοκινήτων άμαςών καί πο

δηλάτων προτροπάδην πηγαινο—έρχονται, πρδς 
τό έσπέρας δέ είς*Παρισίους άλληλοσταυροΰνται 
δαιμονιωδώς, καθ’ άπάσας τάς διευθύνσεις.

Δέν βλέπετε πλέον ίππους ! παντού ή «ύτο- 
κίνησις ηδη ! Οί ράπται έπλασαν είδικάς ένδυ- 
μασίας έξαιρέτου Βορείου Πόλου, ώς τάς καλού- -· 
σιν, οί πιλοπώλαι τδ πηλίκιον Σουβαρώφ, οΐ δέ 
υποδηματοποιοί τά ώταχονστα πέδηλά των. 
Και ταυτα παρέρχονται χωρίς νά δίδητιςπολ- 
λήν σημασίαν, εν τούτοις τό βέβαιον είναι, ότι 
ύπδ τάς παραδόξους ταύτας αμφιέσεις ύποκρύ- 
πτεται κολοσσιαία πρόοδος, ήτοι ή πρόοδος τοΰ 
απερχομένου αίώνος, τοΰ'έτοιμαζομένου ν’άπέλ- 
θη ίππου πρδ τοΰ καταλαμβάνοντος τή* θέσιν . 
του αύτοκινήτου.. 1

Ή καλειτέρα άπόδειξις τής έπικειμένης έπα- 
ναστάσεως έν τή μεταφορά δντων τεεκαί βαρών ' 
έφ’ όλης τής έπιφανείας τοΰ πλανήτου μας κα- ·

ταδηλοϋται έν τη γεωργίερ καί ιδού τά Κοινοβούλια έν Εύ-· · 
ρώπη έπιβάλλουσιν ήδη φόρους βαρείς είς τά αύτοκίνητα, 
άτινα μετ’έπιδείξεως υποδέχονται τήν διχαίαν υποβολήν. 
Πάντες ήννόησαν ήδη τδ τέλος τοΰ ίππου καί τήν άντικα- · 
τάστασιν αύτοΰ ύπδ τών αύτοκινήτων. "Επαυσε δέ σημαν-



μεν .τό ύπάρχον μικρόν μουσείόν τωνΛ έν φ εΰρίσκονται αρ
χαία τινα άγάλματα καί μεσαιωνικά όπλα καί τινα αρχαία 
νομίσματα άτακτοποίητα είσέτι, έ’νεκα· της έλλείψεως κα
τάλληλον πραγμάτογνώμονος καί νομισματολόγου, ώς καί 
διάφοροι είκόνες’καί κοσμήματα άπαντα άπ’ ολίγων, δια
τεθειμένα μέν καταλλήλως καί έν τάξει, άλλ’ ούχί'καί κατ’ 
αξίαν καί έποχάς, διότι δέν υπάρχει ό κατάλληλος έκεϊ 
βίσάτι άνθρώπος προς τούτο. Υπάρχει γάρ ή διάθεσις,άλλα 
λείπει έτι ό νους. ’Ιδιαζόντως όμως μας έφείλκυσε ώραιο- 
τάτη όντως μεγάλη εικών έν τή αιθούση, άπεικονίζουσα 
μετά φυσικωτάτων ζωηρών χρωμάτων τάς σφαγάς τής 
Βουλγαρίας.ίΉέκφραοις, ή παράστασις, ή φυσικότης καί 
τό άποτρόπαιον έκείνο δράμα είναι τοσούτον πρόσφατον 
καί εκφραστικόν ώστε παρατηροίντες έπισταμένως έπί τινα 
λεπτά την εικόνα ταύτην, νομίζετε μετά πεποιθήσεως, οτι 
εύρίσκεσθε πρό τής πραγματικότητος καί μόνον όταν στρέ- 
ψητε τούς, οφθαλμούς πείθεσθε, ότι είσθε έν τφ μικρφ τής 
Σοφίας άρχαιολογικφ-μόυσιίφ.

Ό αρχαίος ερειπωμένος ναός τής Άγ, Σοφίας, ό άνα- 
μιμνήσκων είσέτι την παλαιάν καταγωγήν τής πόλεως καί 
παραδόξως ούτε κατεδαφιζόμενος, άλλ' ούτε καί Ανακαινι
ζόμενος καί άσχημίζων τήν νεωτέραν πρόοδον, ό νεώτερός 
έν μέσω τής πλάτείάς τής πόλεως μητροπολιτικός ναός, 
άρχιτεκτονικώς καί μηχανικώς μηδεμίαν έντύπωσιν πρ.ο- 
ξενών,ό όρειχάλκινος έν μέσω κήπου μέγαςάνδριάς τού πρω- 
τομάρτυρος τής Βουλγαρίας, οι ωραιότατοι όντως δημόσιοι 
κήποι τής πόλεως καί τής έκτός ύπό εποψιν μόνον φυτολο- 
γικήν, άλλ’ οΰχί καί άνθολογικήν καί τινα νεώτερά έργο- 
στάσια βιομηχανικά είσϊ τα μάλλον, άξιοθέατα μέρη δι’ ένα 
ξένον έπισκέπτην;

[Έπεται συνέχεια]
—■— ■Lga»», —

Η Δ1ΑΒΑΣΙΣ WI ΑΛΠΕΩΝ ΑΓ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ

’Εσχάτως όμάς τις Επιστημόνων Εδοκίμασε νά 
διαόη τάς 'Αλπεις δι’. Αεροστάτου. Εατεσκεύασαν 
Αερόστατου 5,628 κυβικών μέτρων χωρητικότητος,

τικώς άπό.τίνος.καί ή εισαγωγή’ ίππων άπό Κράτους είς 
Κράτος, θεωρ^υμένων πλέον ανωφελών καί έκαστον έθνος θά 
ζητη μόνον νά χρησιμοποιή τούς ίδικούς του, χωρίς νά 
τούς αύξάνη.

Είς Πκρισ.ίόυςΓ ή «Μικρά Έφημερίς» τεθείσα έπί κ<- 
κεφαλής διά τινα έτη τής ιδέας τής έκλαϊκεύσεως τού αύ- 

,, τοκινήτου, προσπαθεί άπό τινι^ς νά μεταδώσγ, τοίς άπλου- 
στέροις τάς ώφελείας κάί προτερήματα τού νέου σύστημα?· 

. τος. Πληροφορούμεθα δέ, ότι έν Νέιρ Ύόρκη, όπου ή έπί 
σιδηρών γραμμών μηχανική έλξις έπροχώρησεν τόσον έκεί, 

_ ■ όσον ή τής Γαλλίας έπί των οδών, έπισήμως πλέον κατήρ-
·.. γησαν τόν ίππον; 'Ο Jonathan άντικατέστησιν ήδη τοϋ- 

- ■ .τον.,έφ’ όλων των ίποσιδηροδρομικών γραμμών τής πρω- 
/ Λ τευόύσής, δι’ ηλεκτρικών.αυτοκινήτων αμαξών. Διετέθή- 

σαν δέ πρός τόν· σκοπόν τούτον πέντε εκατομμύρια περί

τό Vega, καταναλωθέντων πρός τούτο 4,326 μέ
τρων βερενικωμένης μετάξης. Είχε διάμετρον 18 
μ. καά 50, περιφέρειαν 38 μέτρων καϊ σκάφος δν- 
νάμενον νά ύψωση βάρος 75,000 χιλιόγραμμων. 
ΓΗτο τό μεγαλείτερον Αερόστατου, δπερ είχε μέχρι 
τοΰδε κατασκευασθη. Οί ταξειδιώται είχον μεταφέ
ρει 2,000 χιλιόγραμμα άμμου εις μικρούς σάκκους. 
Ό 8έ κύριος σκοπός των ητο νά φωτογραφήσωσι 
τάς όροσειράς της ’Ελβετίας καί ν’ Απολαύσωσιν 
Επιστημονικά πειράματα Επί της ύγρασίας καί της 
θερμοκρασίας τοΰ άέρος. \

Ή έπιχείρησις Εντελώς έπέτυχεν. To -Vega Α- 
νυφωθέν Εν Σιόνμ, πρωτευούση τοΰ νομού της 
Valais, έπλευσεν Εν τοϊς Αερίοις στρωμασιν Επί 
5 ώρας καί 40 λεπτά,.διατρέξαν διάστημα 300 χι
λιομέτρων. Οί Επιδάντες φυσιολόγοι, ως ώμολό- 
γησαν, Απήλαυσαν όντως Επιστημονικά Αποτελέ
σματα λίαν σημαντικά.

'Σάν πέρντι πΐάγια τους γχρίμούς 
τ’ άγρια μονοπάτια, 
τονς βράγονς χαι τά Λτή.ίαια 
μ( αανρισμένα μάτια.

Ή Φόσι δέν τόν δίγτται 
σ' τό διάδα τον τρομάζτι

■" σνγνιφιασμίν?) τον δωρτΐ
τά χάΛ-Ιη τηο. σωριά&ι.

Τόν χυνηγάτι ’σάν φάντασμα
μια μυστιχιά τρομάρα' . 
γιατ ίγιι φόρτωμα βαρύ 
της Μοίρας την χατάρα. .

που καί άπό τού 1807 ήρξαντο λειτουργοϋσαι αύται.
Οί Παρίσιοι δέν θά βραδύνωσι ν’ άπομίμηθώσι την ’Α

μερικήν καί ή τόσον καλώς λειτουργούσα υπηρεσία αύτη 
διά τού διά πετρελαίου κινητήρος, ιδίως είς τάς εξοχικάς 
καί άτομικάς γραμμάς ταχέως θ’ άντικατασταθή ύπό τού 
αντιπάλου αυτού, τού ηλεκτρικού κινητήρος, όστις φαίνεται 
γενικώς προτιμώμενος ,καί ή χρήσις τού είναι τοσούτον 
απλή καί εύκολος είς τούς οδηγούς.

Εύνόητον εϊναι,-άφοΰ ή Νέα Ύόρκη κατήργησε τούς 
ίππους της, ότι ή Φιλαδέλφια, ή Ροστώνη καί τό Σικάγον 
θά πράξωσι τό αύτό.

Ή Γενική 'Εταιρεία τών λεωφορείων εν Παρισίοις, 
ήτις έχει τό προνόμιον τής μεταφοράς χιλιάδων καθ’ ,έκά- 

ί στην επιβατών διά μέσου τών πολυαρίθμων οδών τής πρω- 
τευούσης, έτοιμάζεται νά έγκαινιάση άπό τής προσεχούς 1 
Μαίου 1900, συμπτωματικώς μετά τής ημέρας τής ένάρ- 
ξεως τής παγκοσμίου Έκθέσεως, «λείαν μετατροπήν τού 
υλικού της, μεταπωλώσα 3,000 ίππους καί' διοργανώσα πά
σας τάς γραμμάς της αύτοκινήτως ! Και ποΰ μέν θέλει έγ- 
καταστήση ,στιγμιαϊον άτμόν, πού ηλεκτρισμόν,- άλλοθι άλλο 
τι καί περαιτέρω νεώτερόν τι.

Τά πάντα λοιπόν ήδη τείνουσιν είς τήν κατάργησιν 
καί άντικατάστασιν τών ίππων διά, μηχανικών κινητήρων 
καί ήδη είς άπάσας τάς μεγαλούπολης τής ύφηλίου μοι- 
ραίως καί ώς έξ ένστικτου προθυμοποιούνται νά εΐσαγάγωσι 
καί δ,ιαδίδωσι τήνχρήσιν τών νεωτέρων αυτοκινήτων συ
στημάτων,|ΠλήνΓπαρά τοϊς άγροτικοίς πληθυσμοίς δέν πα-

Η Φ Υ ΣΙ Σ

'Σι πίτρ ’ αν nay ό άραγ-ίος 
νά νάτσ>/ νά 'ζιδρύση 
ή πίτρα γίνιται φωτιά 
χαι πάτι νά τον .Ινώορ.

-*/!»· πάρ σ’ αύΛάχι γάργαρο 
νά ο6ύσ>ι τον χα’ύμό του 
χαί'χτίνο άπ’ τό φόβο τον 
θο^ωντι τό ντρύ τον.

Και πάντα rpiyu ’σ τά βουνά
’σό μίρη έρημωμίνα 
γιατί τον ίχτι η Μοίρα τον 

βαρτιά Καταραμένα.
S. Γκολφινόπουλος.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
/ ■

Πώς£3.α|εβάνου<ίι£τύς τροφάς των τά φυτά.

Τά φυτά λαμβάνουσι τήν τροφήν αυτών έκτου άέρος διά τών 
φύλλων καί έκ τής γης διά τών ριζών. Είς τά άκρα τών 
ριζών ύπάρχουσι σπογγώδη κύτταρα (φούσκες) τά όποια 

. άπορροφώσι τό ύδωρ καί τάς έν αΰτδ> διαλελυμένας στερεάς 
ουσίας· έκ τών ριζών δέ τότε ό χυμός ανέρχεται καί κυκλο
φορεί εις όλα τά μέρη τού φυτού, δυνάμει της τού άέρος 
πιέσεως, τών τριχοειδών άγγείων καί τής έξατμίσεως τών 
υγρών ή τής διαπνοής τών φυτών. Είς έκαστον φυτόν ύπάρ
χουσι λεπτά νήματα, άτινα ονομάζονται τριχοειδή άγεϊα, 
διά τήν μεγάλην λεπτότητα αυτών. Τά άγγεια ταύτα με- 
ταδίδουσιν άπό μέρους είς μέρος τόν χυμόν, καθ’ δν τρόπον 
καί ή θρυαλλίς,τό έλαιον έντός τού οποίου είνέ βεβυθισμένη· 
έξ άλλου μέρους τά φυτά διαπνέουσι καί χάνουσι διηνεκώς 
ύδωρ· τά μέρη τοΰ φυτού, τά όποια χάνουσιν ύδωρ λαμβά- 
νουσιν άλλο έκ τών παρακειμένων αυτών μερών· τοιουτο
τρόπως ή ισορροπία καταστρέφεταΓ τής ισορροπίας κατα- 
στραφείσης, ανέρχεται τό ύδωρ έκ τών κατωτέρων μερών 

.- · · · Χ
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ρατηρεΐται ή αυτή άμιλλα καί τάσις. ’Εκεί φαίνεται οί 
άγρόται έχουσι τοσούτον έκ τής ίστορίας-καί τής συνήθειας 
συνδεθή πρός τόν ίππον, τόν ανέκαθεν παλαιόν αυτών σύν
τροφον καί συνεργάτην, ώστε δυσκόλως καί μετά κόπου θά 
συνειθϊσωσιν είς τό νέον σύστημα. Φαίνεται, δτι δέν τοίς ά- 
ρέση τοιαύτη απότομος καί σκληρά ίσως δι’ αυτούς μετα
βολή. Τι θά τούς κάμωμεν λοιπόν τούς ίππους μας ; σάς 
λέγουσιν. Ώστε εκεί ό ίππος δέν προώρισται ταχέως νά 
έκλειψη. Αί άγροτικαί έργασίαι έπί πολλά έτη θά έκτελών- 
ται ύπό τών ίππων, αί ιπποδρομία! άφ’ ετέρου θά τόν ά- 
ναζητώσι, τά ιπποδρόμια έπίσης, έν δέ τώ πολέμφ, ή 
χρήσις των καί ή συμμετοχή των έσεται έπί πολύ ετι ωφέ
λιμος. ’Εν τούτοις ήμεϊς εχομεν τήν ιδέαν, οτι βαθμηδόν 
ό ίππος θά έκλείπη, τά δέ μηχανικά μέσα καί ό πολιτισμός 
μετά τής προόδου θά εΰρωσι καί τόν τρόπον αυτόν τής εν
τελούς καί έν παντί άντικατασΐάσεως τής χρησιμότητος 
καί έκδουλεύσεως τοΰ ίππου.

’Εσχάτως ύπεβλήθησαν είς τόν πρωθυπουργόν τής Γαλ
λίας τά πικρά παράπονα τού αγροτικού πληθυσμού τού 
κράτους έπί τψ ζωηρφ τραύματι, τφ.προξενηθέντι είς τήν 
γαλλικήν γεωργίαν, συνεπεία τής καταπληκτικής άναπτύ · 
ξεως καί διαδόσεως τού ποδηλάτου καί τών αυτοκινήτων είς
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τού φυτού πρός τά ανώτερα καί ούτος είνε ό ·ή>ίτο$ λόγος 
τής φοράς τών χυμών είς δλά τά μέρη τών φυτών.

Ό χυμός όταν άνέρχεται δέν δίδει τροφήν-είς τό φυτόν 
τούτο γίνεται, όταν οί χυμοί κάτέρχωνται. Τότε ό'κατιών 
χυμός δίδει τάς θρεπτικάς ουσίας είς τό φυτόν, αίτινες άφο- 
μοιούνται, ήτοι αί άνόργανοι ούσίαι, ανθρακικόν όξύ, ύδωρ Λ 
κτλ. μεταβάλλονται είς όργανικάς (άμυλον, σάκχαρον ηάί 
λίπος). Αιτία τής μεταβολής ταύτης εινε ή γ^ωροφν^Ι.ίη.

Φωτογοαφία έπί ξύλου

'Η μέθοδος πρός φωτόγράφησιν έπί ξύλου έπενοήθη τό 
πρώτον ύπό τού Γάλλου Lalleman τφ 1857, έκτοτε όμως 
είχε λησμονηθή καί μόλις εσχάτως έφείλκυσε τήν προσοχήν 
τών φωτογράφων, έρασιτεχνών ή έξ επαγγέλματος.

Έκτελείται δέ ώς έξής :
’Εν πρώτοις τό .ξύλον λειαίνεται καλώς δι’ύαλοχάρτου, 

,έμβαπτίζεται είς διάλυμα στυπτηρίης καί άφοΰ ξηρανθή και 
θερμανθη έλαφρώς έπαλείφεται διά τού έξής διαλύματος: 

"Υδωρ άπεσταγμένον γρ. '450
Σάπων δ 10
Στυπτηρία » 5
Γελατίνη » 20

Ή έπάλειψις γίνεται κα! δερτέραν φοράν, μετά δέ την 
ξήρανσιν, τό ξύλον εμβαπτίζεται έπί δύο λεπτά.είς διά
λυμα χλωριαμμωνίου 30 γ#. ’Αφού καί πάλιν ξηρανθή κα
θίσταται ή έπιφάνειά του ευαίσθητος διά διαλύματος νι
τρικού άργύρου 1 : 8 καί άφίνεται τέλος έν σκοτεινώ χώρφ 
πρός ξήρανσιν. Ή ούτω παρασκευασθεϊσα ξυλίνη φωτογρα
φική πλάξ ούδόλως διαφέρει κατά τήν περαιτέρω έπεξερ- 
γασίαν αυτής τών συνήθων ύαλίνων πλακών. -

Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
μετά πολλών Συνταγών και εικόνων

Ά. Δ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΛ
ιατρού, ύφηγητοΰ, έν τώ Έθν. Πανεπιστημίφ.

Περέχει τά μέθα της έν τφ οίκφ θεραπείας, θεραπευτι
κήν τών νοάημάτων, προφύλαξήν άπό τών έπιδπμεών. οί- 
κιακτιν άνττόηφίαν καί υγιεινήν, διαιτητικήν, ύγιεινήν τής 
καλλονής κτλ.

Τό λαμπρόν τόϋτο βιβλίον καί Απαραίτητον ota παόαν 
οικογένειαν έξέδόθη έΟχάτως ύπό τοΰ κ. Άριότ. Γ. Γαλανού 
βιβλιοπώλου, οδός Σταδίου 57, καί τιμάται φρ. 8.

Ή άιεΐιθυνΟις τής «ΦΰΟεως» Αναλαμβάνει τήν άποάτο- 
λήν του παντί άποότέλλοντι τό τίμημα.

άπασαν τήν Γαλλίαν 1 Άστείον μέν, πλήν άληθές γεγονός.
Καί μολαταύτα τό πρόβλημα τής τελειοποιήσεως τής 

αυτοκινήτου άμάξης προοδεύει όλοεν άφ’έαυτού.’Ήδη δέ, έν 
Γαλλία, ό μάλλον ύπέρμαχος τής εφαρμογής τοΰ συστήρια- 
τος έν Παρισίοις «ΐναι αυτός ό διευθυντής τής Γενικής 'Ε
ταιρείας τών αμαξών καί λεωφορείων κ. ΒΪΧΪΟ, όστις έχει 
ύπό τάς διαταγάς του πλέον τών πέντε χιλιάδων αμαξη
λατών καί σημαντικόν αριθμόν υλικού καί φορείων. Έπί 
πλέον δέ τρέφει, ώς πάντες οί πολίται, άπεριόριστον απα- 
γοήτευσιν πρός τούς ίππους καί άμαζηλάτας, ενεκα τών 
ύπερόγκων αυτών δαπανών καί τών όσημέραι αυξανομέ- 
νων απαιτήσεων, αίτινες πολλάκις διακινδυνεύουσι τήν συν- 
τήρησιν τής Εταιρείας του. ’Εσχάτως παρήγγειλεν είς 
Νέαν Ύόρκην, Λονδϊνον καί Παρισίους μέγαν αριθμόν ηλε
κτρικών αμαξών, σκοπών ν’άντικαταστήση τελείως τό πα
λαιόν ιππικόν σύστημα. 'Υπήρξε δέ ό ένθερ[Χότερος μοχλός 
τοΰ «Συλλόγου τών Αυτοκινήτων», όστις έσχάτ.ως είχε 
δωργανώσει άγώνας αυτοκινήτων αμαξών μετά τόσης έπι- 
τυχίας έπι-τευχθέντας κάί ήδη καταγίνεται νά προπαρασκευ
άσω τούς καλλιτέρους "'■ίου ηνιόχους είς τήν μηχανικήν δια- 
χείρησιν τών αυτοκινήτων του, τοΰ μέλλοντος χρονου.

[Έπεται συνέχεια]
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’Έτερον ώραϊον πείοαιια ίάοοοοπίας

Καρφώσατε μίαν καρφίδα έπί τίνος φελλού, 
όποίω άφ’ ετέρου προσαρμόζετε έξ έκατέρας 
Λίρας’δύο κονδυλομάχαιοα τοΰ αύτού εί δυνα- 

βάρους, ώς δείκνυσι τό ημέτερον σχήμα. Έν 
περιπτώσει δέ καθ’ ην τά κονδνλομάχαιρα δέν έ- 

, χονσι τό αύτό βάρος, , ποικίλλετε τό άνοιγμα τών 
Ιεπίδων αύτών. Είτα θέτετε τήν κεφαλήν της καρ- 
φίδος έπί τού άκρου τού δακτύλου σας, ινα βε- 
όαιωθήτε διά τής μεταθέσεως τών μαχαιριδίων σας

5♦
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πλειψάς δύο κονδυλομάχαιρα τοΰ αώτου εί δυνα
τόν βάρους, ώς δείκνυσι τό ημέτερον σχήμα. Έν

ίν

συμμετοχής μας είς σαμπάνιάν — Ε. Ρ. ΓαΛάζισν. ’Επιστολή μετά ‘.· 
φωτογραφίας έλήφθη χαί ήσυχεΐτε. Θά 'φροντ^σψμεν - νά σας εόχα· 
ριστήσωμεν. Αίαν προσεχώς. Σαί ενθυμούμενα πάντοτε οίχογε- . 
νειαχώς —Κ·. Γ. J Acvx'vacar. Διατί βραδύνετε'; 'Άναμένομεν έχ- 
χαθάρισιν. — Μ. Κ Ji. Achmoun. Έλήφθησαγ. Έχέι καλώς. Ήσυ- 
χεΐτε.—A Ε. Γασιοί-νην Αελτάρων έζήφθη’ -’Έχει καλώς? Άνα- 
μένομεν συντδμως ώς γράφετε.—Σ Λ/. Τρ«κκσίίττ; Ζητούμενα <ούλ- 
λα χαί 'Ημεοολόγιον σάς έστάλησαν. ’Επιστολή «λή'φθη.—7 A 
Όάηβσον. Επ<στολαί-.σας έλήφθησαν χαί σας άπηντήσαμεν. Φύλ
λα πιστεύομεν νά έλάβατε χαί θά λαμβάνετε ή§η ταιετικώς 'Ησυ- 
χεϊτε ■—Ά. Κ, AtSaAulnv. Άποροϋμεν διά γραφόμε-ά σας καί Sjt 
σάς α^εαντήσωμεν.—Μ. Σ. Πιιραια. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπό· 
δειξις έδόθη κομιστή__ J. Μ Φι^ιππαύποΑιν. Επιστολή έλήφ^. V-
Σας γράφομεν ταχυδρομιχώς έν λεπτομέρεια.

« Λ.ϊ
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ΧΛΕΓΪΑ- ΥΕΑΟΠΩΑΕΙΟΝ
. .Κ. Α. ΜΑΝΟΣ ' ’
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Έν τφ καταστήμάτι τούτω ύπάρχει μέγα πλήθος 
υαλικών πάσης οικιακής χρήσεως καί καλλιτεχνικών 
ειδών δι’έπιτραπεζια σκευή, αίθουσας, γραφεία, εστια
τόρια, κοιτώνας κτλ Τοσαύτη δέ αφθονία ειδών υπάρ
χει, ώστε καί ό πτωχός και δ πλούσιος δύνανται νά 
εύρωσιν δ,τι τοίς χρησιμεύει άπό τών άπλουστέρων 
μέχρι τών πολυτελέστερων.·

• Ίό κατάστημα προμηθεύεται άπό τών καλειτερων . 
εργοστασίων τής ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Γερμανίας.

Συνδυασμός ποικιλίας, εύθήνίας καί κομψότητος 
είς τό κατάκόρυφον.

Ή ίδρυσις τού ύελοπωλείου τοΰ κ. Μάνου άπό τής 
έποχής τής έκπτώσεως κατά 30 τοϊς εκατόν τού έξω- 
τερικοΟ συναλλάγματος είναι τό πειστικώτερον γεγο
νός τό έπιτρέπον τήν εύθηνίαν.

Τχμαί ωριάμέναν

δι’ άπλής έπαφής, άν ή καρφίς εύρίσκετα; είςδι’ άπλής έπαφής, άν ή καρφίς εύρίσκεται είς ό- 
ριζοντίαν θέσιν. Μετά τήν προπαρασκευήν ταύτην 
θέσατε τό σύνολον τούτο έπί τής αιχμής μιας βε
λόνης, ήν προγενεστέρως έμπηγνύετε άπό τής κε
φαλής αύτής έν τώ φελλώ μιας φιάλης, καί θά 
κρατηθη παραδόξως μετά τής μεγαλείτέρας ύπαρ- 
χούσης ισορροπίας.. .

Φυσήσατε τότε'έπί τού φέροντας τά κόνδυλό- 
μάχαιρα’φελλού καί τό μηχάνημά σας θ’άρχίση νά 
κινήται καί νά στρέφηται πέρις τής ,όρθιας βελό
νης. ’Εκτός δέ τούτου, τής βελόνης ούσης σκλη- 
ροτέρας τής καρφίδος (προτιμήσατε χαλκ(νην) μετά 
τινα χρόνον θά σχηματίση οπήν έπί ταύτης καί 
δή θά οιατρυπήση αύτήν ·διαμπερόν, έάν έπιμεί- 
νητε είς τό πείραμα.

/
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Φ. II

ΑΛΛΗ Λ Ο Γ Ρ ΑΦIΛ

Κ. Μ. AafiarJlia· Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις μετ’ α
ριθμού λαχείου.σας παρεοόθη κομιστή. — Σ. Σ. £$ροτ. Χρήματα 
συνδρομής σας καί παραγγελίας σας δλήφθησαν. Βιβλία καί τόμοι 
σάς έστάλησαν δια ταχυδρομικών δεμάτων. Ταχυδρομιχώς δε λαμ
βάνετε επιστολήν μας κχΐ απόδειξιν μετ,’αριθμού λαχείου σας.— 
Σ.Α Bahia de Caraquez. ’Επιστολή έλήφθη; Παραγγελία σας 

<· έστάλη καί σάς άπηντήσαμεν. ’Αναμένομεν νεωτέραν σας.—7. Σ' 
Δελτάριον έλήφθ-η;. Ηΰ^αριστήθημεν καί ευχαριστήσατε 

’ φίλον δι ’ ευμενή αισθήματα ταυ. Ελυπήθημεν μόνον οι’ απουσίαν

·:
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X. ΧΑΤΖΗΓΕβΡΓΙΟϊ καί Σ*
ΑΘΗΝΑΙ- — 'Οδός Σοφοκλέους άριθ. 4. 

Έκτελοΰ-νται έργαόίαι χρηματ«5τικαϊ έτύ προμήθεια.
Αγορά καί. πώίηϋχς Συναλλάγματος

Αγορά καί πώληΣις γραμματοσήμων παντός Κράτους
■ διά Συλλογής.

Συναλλαγαί μετά τής Κωνσταντινουπόλεως κτλ,

Ν. Ε. ΠΑΝΑΓΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΟΙΝΠΝΕΤΜΑΤΟΠΟΙ1 ΑΣ

-ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ ζ

Ο χ, Ν. Ε., Πανάγος άπό είκοσιπενταετίας καί 
πλέον είδικώς καταγινόμενος καί συνεταιρικώς μέχρι 
τούδε είς τήν ελληνικήν, πνευματοποιίαν καί διαλυθεί- 
σης τής μέχρι τοΰδε ’υφιστάμενης Εταιρείας ύπό τήν 
έπωνυμίαν «Ν. Ε. Πανάγος και Ί. Κίαπέκος» άνέλα- 
βεν ήδη τήν έξακολούθησιν τών εργασιών έπί όλως. 
νέων βάσεων καί τελειοτέρων μηχανημάτων, ύποσχό- 
μενος νά έκτελή μετά τής χαραχτηριζούσης αύτόν ει
λικρίνειας καί . άκριδείας πάσαν άνατιθεμένην αύτφ 
παραγγελίαν, έχων ώς έχέγγυα τήν. πολυχρόνιον αύ- 
τοΰ, διαχείρισιν:

Ελπίζομεν, οτι πάσα-σύστασις είναι περιττή .είς 
■ τήν άμεμπτον έργασίαν, ειλικρίνειαν καί ακρίβειαν.

’ Τυπογ^α^ογ Λ.Νομιχ.ήςι>
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