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Ληζάσης τής αποστολής τοϋ ήμετέρου άπεσταΛ- 
μένου πρός είσπραζιν συνδρομών καί εγγραφήν 
συνδρομητών %. Άδαν. Κούτρα, παρακοΛοϋνται 
οί ήμέτεροι συνδρομηταϊ νά μή θεωρΰσε π^εον αυ
τόν ώς ήμύτερον αντιπρόσωπον.

Ή Διενθυνόις

ΠΟΪ ΕΑΡΑΖΕΙ Η ΨΠΗ
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Αλλοίαν ώς φαίνεται, έδραν εχουσιν ή τε ψυχή καί ή 
ζωή, καί διάφορον ανέκαθεν γνώμην έζήνεγκον οί διάφο
ροι των αιώνων σοφοί.

Παλαιόθεν έγένοντο συζητήσεις περί τοϋ ζητήματος 
τούτου, .χωρίς όμως νά γίνωοι σχετικά καί σοβαρά πει
ράματα, . κατά δέ τδν αιώνα μας έγένοντο τουναντίον 
πολλά τοιαϋτα, χωρίς δμως καί νά γένηται έπαρκής λο 
γοκρϊσία. .Καί δ μέν Flourens πειραματιοθείς έπί τών 
λειτουργιών τού εγκεφάλου, έίήνεγκε γνώμην, ίγτις έγέ · 
νέτο αφορμή πλείστων αντιλογιών, ούχ ήττον τδ ζήτημα 
συνεζητήθη εύρυτερον καί καλείτερον καί ούτως εύρεση 
ή κλείς πρδς πρακτικωτέραν άνάζήτησ ν τής έδρας τής 
τε ψυχής και τής ζωής.
.. Πρδ τών ήειραμάτων τοϋ Flourens, πάντες έθεώρουν 
τδν έγκέφαλον, ώς συντρέχοντας ’ όλων αύτοϋ τών με
ρών είς τήν λειτουργίαν τής νοήοεως καί.τής θελήσ·ως, 
ένώ ό Flourens κατωρθωσε νά έντοπίση τήν λειτουργίαν 
τοϋ εγκεφάλου είς τέσσαρα διακριτικά μέρη αύτοϋ, πει· 
ραματικώς άφαιρέσας διαδοχικώς διάφορα έκ τοϋ εγ
κεφάλου τινών ζώων μέρη, ήτοι άπέδειςεν δτι, ή διά
νοια εδρεύει έν τοϊς έγκεφαλικοΤςλοβοϊς.

Καί δντως έάν άψαιρέσωμεν άπό τίνος ζώου τους 
δύο έ γ κ ε φ α λ ι κ ο ύ ς λ ο β ο υ ς ( ούχί δέ τδν ένα, 
διότι τοΰ ενός άφαιρεθέντος ό έτερος λειτουργέ? )■ τδ 
ζώον άπόλλνοι τήν άσκηδίν τών αισθήσεων του, διό'Ιί' 
ούτε βλέπει πλέον, ούτε ακούει, ούτε θέλησιν έχει, 
άλλ’ούτε καί ενεργεί θεληματικώς. Δέν γνωρίζει δέ 
πλέον ούτε νά φυλαχθή, ούτε νά φύγη, ούτε νά τραφή. 
Ούδεμίαν άντίληψιν κεκτηται.

Ή παρεγκεφαλίς προίσταται τής συναρ- 
μογής καί τής Ισορροπίας τών κινήσεων. Ώστε άν άφώι- 

* . ρεθή αύτη‘άπό» τίνος ζώου, δέν δύναται πλέον τοϋτο 
νά βαδίση όρθιον, νά.τρέίη ή νά πετάζη, άλλά τρικλίζει

καί πίπτει, ένω αί λοιπαί του λειτουργίαι έζακολουθοϋν 
ν’άσκώνται παρά τήν γενομένην αύτώ δϊατάραίιν τής 
ζωϊκής του αρμονίας. ,

Τάτετράδυ μα τυλώματ α τοϋ πρ ομήκου ς 
μ υ.ε λο ϋ, άτινα άποτελοϋοι τήν βάσιν τών οπτικών ,νεύ- 

■ ρων προΐστανται έπί τής άοκησεως τής δράσεως.
Τέλος έν τώπροτενεΐ.μυελώ ύπάρχει ή έδρα 

τής ζωής. Καί όντως ύπάρχει έκεΤ σημεΤον τ.ι,,δπερ ό 
Flourens άποκαλεϊ ζ ω ϊ κ δ ν .κόμβον και δστις,κατ’ 
αύτδν, είναι ή πραγματική έδρα τής ζωής. Έάν δ’έγ- 
γιση τις τδ σημεϊον τοϋτο., δπερ δέν είναι μεγαλείτερον 
τής κεφαλής καρφίδος, έπιφέρει. τδν άμεσον θάνατον τοϋ 
ζώου.

Έκ τοϋ συνόλου τών παρατηρήσεων τούτων προκύπτει 
δτι ή ψυχή καί ή ζωή έχουόι διάφορον έδραν καί συνε
πώς δέν δύναται νά έπέλθη σύγχυοις, ώς τινες τών πα
λαιών καί νεωτέρων ψυχικών διατείνονται. Κατά τά 
πειράματα τοϋ Flourens, ή ψυχή εδρεύει έν τώ συνόλω 
τοΰ εγκεφάλου, έν τοϊς έγκεφαλικοΐς λοβοΐς, έν οΐς δέον 
νά προσθέσωμεν τήν παρεγκεφαλίδα καί τά τετράδυμα 
τυλώματα τοϋ προμήκους- μυελού,- ένφ έν τώ προτενεΤ 
μυελώ καί ιδίως έπί ώρισμένου,αημείου αύτοϋ, ήτοι έν τώ 
ζωϊκώ κόμβω, εδρεύει.ή άρχή τής ζωής.

Ένταΰθα, κατά τδν Λουδοβίκον Figuier, δύναται. τις 
νά φέρη αντιρρήσεις ώς πρδς τδν καθορισμόν τής έδρας 
τής ψυχής ύπδ τοϋ Flourens, ώς ανωτέρω εϊπομεν, ήν 
ούτος προσδιορίζει έν τώ ζω,ϊκώ κόμβω. Ό θάνατος, 
ώς προκύπτει έν τώ θεμελιώδει τούτω πειράματτ δύναται 
νά έπέλθη μόνον ύπδ τής άμεσου παραλυσίας τών νεύ
ρωντής άναπνοής,διότι δ ζωικός κόμβος .είναι ή ρίζα τών 

. χρησιμευόντων είς τήν αναπνοήν νεύρων, ό δέ θάγατος 
δύναται νά έπέλθη έν τή περιπτώσει ταύτη ύπδ αμέσου 
ασφυξίας άπορρεουσης έκ τής παραλυσίας τών άναπνευ-

■ στικών οργάνων.
Ώστε έάν τά πειράματα του Flourens εύκρινώς απο

φαίνονται, οτι δ έγκέψαλος είναι ή έδρα τής διανοίας, 
δέν- άποφαίνονται όμως έπίσης εύκρινώς, ότι δ προτένής 
μυελός είναι ή έδρα τής ζωής.

Ό δόκτωρ Parcharpe, μάλλον κριτικός τοϋ Flourens 
προσδιορίζει τήν έδραν Τής διανοητικής ψυχής έν τώ συν- 
όλω τοϋ μέρους εκείνου τοϋ εγκεφάλου, τού κείμενού έν 
τή περιφε^εία ολοκλήρου τοΰ οργάνου, τοϋ καλούμενου 

. Φ α ι ά ο υ σ ί α. Αλλά άφίνει- αόριστόν τδ ζήτημα τής 
έδρας τής ζωής, άποφαινόμένος μόνον, βτι ή ζωική βά- 
σις εύρίσκεται έν τώ προτενέΐ μυελώ. >·. »

Κατά τδν Figuier ή αληθής έδρα τής ζωής ή τής ζωϊ
κής βάσεως είναι αύτδ τδ αίμα. Έάν λάβωμεν, λέγει, ζώον ' * 
τι χαΤρον πληρέστατης ύγείας καί1 άποβάλωμεν τδ αίμα 
αύτοϋ άπό τίνος μεγάλης αύτοϋ άρτηρίας άμέσως θά έκ- 
πνεύση. Ού^ως. οί άρχαΤοι οσάκις ήθελον νά έπι^έρωσι 
τοϊς κατασίκοις άμεσρί κάκγλυκύνθάνατον, ήνοιγον αύ-
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τοΐς τάς τών χειρών- καί ποδών φλέβας, ούς έφερον έν 
Θερ^ώ λουτήρι καί ήίςρή αύτών |£έρρεε μετάτοΰαίματος.

Ο Figuier τούντεί^εν απογίνεται ίτΊ ή ζωή έδρεύει 
έν τώ ςιίματι, διότι ένφ ζώον τι είναι έν πληρεστάτή 
Κεία, μετά τήν άψαιρεσιν τοΰ αίματός τον αποθνήσκει, 

ρός έπικύρωσιν δέ τή ςγνώμης του προσθέτει, ότι πασα 
έγχείρησις απώλειας αϊματος,,έπιρρωνύει τδ γεγονός. 
Άφθονος αιμορραγία συνεπιφέρει καί τήν απώλειαν τών . 
δυνάμεων. Πδσα γυνή είναι εις τδ χείλος τοΰ τάφον 
μετά μεγάλην εκροήν αίματος έν άνωμαλω τοκετώ. Έάν 
εις έτοιμοθάνατον τινά χειροΰργος τις λάβη αίμα νεα- 

: νίου τινδς ή ρωμαήαίον. ύγιοΰς καί είσάίη αύτδ τή βοή
θεια σήραγγος εν τοΐς φλεψίν αύτοϋ; ή έγκαταίείπουσα 
τδν ασθενή ζωή αναφαίνεται καί ανακτά τάς δυνάμεις 
του ! Έν τή παραδόξω, άλλά σωτηρία ταύτη εγχειρίσει 
δέν αποδίδεται διά τοΰ αίματος ή ζωή ; Καί έάν τό αίμα 
άποδίδη τήν ζωήν, τούτο οέν είναι οφθαλμόφανώς ή έδρα 
τής ζωής;

Έτερον πείραμα τού Claude Bernard έπιρρωνύει τήν 
ίδέαν ταύτην. '

Ό Κλαύδιος Βερνάρδος εισάγει είς/τάς φλέβας του 
έγκεφάλου: κυνές οιμα καθαρόν άνευ ίνών καί παρατηρεί 
τήν ζωήν καί τήν νόηΟιν άναφαινομένσς έν τω έγκεφαλω 
τοΰ ζώου τούτου. ’Αποβάλλει είτα τδ αίμα έκ τοΰ εγ
κεφάλου, καί ή νόησις έζαφανίζεται μετά τοΰ αίματος. 
Έκ τοϋ παραδόξου ταύτου πειράματος συμπεραίνεται, 
βτι τδ αίμα είναι ή αληθής έδρα τής ζωής, Έάν περιδέ- 
σωμεν τάς φερούσας είς τι δργανρν άρτηρίας, τδ οργα- 
νον τοΰτο θ ’ άποθάνη αμέσως. Οί χέιρούργοι πρδς έξα- 
φάνισιν παθολογικού τίνος οιδήματος, οένουσι τάς σχετι
κός άρτηρίας, δηλαδή έμποδίζουσι το αίμα νά προχωρή 
μέχρις έκεΐ, καί τοϋ αίματος μή φθάνοντος μέχρι τοΰ 
οιδήματος, ή ζωή' έκλείπει έκεΐθεν. "Ωστε δέν φαίνεται 
ούτω, ότι μεθ ’ έαυτοΰ τδ οΐμα φέρει τήν ζωήν καί ότι 
τήν αποσύρει δπόταν φέύγη έκ τινός μέρους; καί τοΰτο 
δέν εΐναι τρανή άπόδειξις οτι ή ζωή έδρεύει έν τώ αί- 
ματι ; ’Οπως καί άν έχη τδ πράγμα, επιλέγει δ κ. Fi· ; 
guier, είτε έν τώ προτενεϊ μυελώ εδρεύει ή ζωή, είτε έν 
τώ αίματι, τδ βέβάιον είναι, ότι ή ψυχή καί ή ζωή δέν 
έδρεύουοιν έν τώ αύτώσημείω, άλλά ριζικώς διίστανται 
καί ως έκ τής φύσεως καί ώς έκ τής τοπικής καταστά- 
σεώς των έν τή ζώϊκή- οικονομία.

Π ΦΥ.ΣΙΣ
. «W ! «α™
lai ον.Ό δε

|ίγων :
‘ι« Ή ζωική. δι^μις έκδηλοΰτσι'^ν μητρικώ κόλπω 

όπόταν παράγει σύστημα οργάνων ήτοι όπάταν τή δίδε
ται άφορμή πρός τούτο, ενώ ή-ψυχική δύναμις (ψυχή) 
αρχίζει νά έκοηλωται οπάταν τό εμβρυον έξέλθη έκ τοϋ 
κόλπου, ήτοι όπόταν τδ σώμα τίθεται είς συγκοινωνίαν

■ μετά τοΰ έξωτερικοϋ κόσμου. Τά πρώτα σημεία τής ζωϊ- '
. Κής δυνάμεως έκδηλοϋνται διά κτύπων καί κινήσεων, τή« * 
δέ ψυχικής διά τής νοήσεως καί τής προσοχής.

Έν τή ζωική δυνάμει ή καλλονή και ή δυσμορψία, ή 
υγεία καί αί νόσοι, δ χρωματισμός καί τδ σχήμα διάδέ- . 
χοντοι άλληλα διά τής διαδοχής τών γενεών, καΓούτω 
τά τεκνά κληρονομοϋσι ταΰτα παρά τών γονέων των, ενώ 
έν τή ψυχική δυνάμει αι διανοητικά! κοΐ ήθικαϊ ιδιότητες’, 
αιτινες είσίν απόρροια τής.άνατροψής καί διδασκαλίας, 
γεννώνται κοι θνήσκουσι παρά τώ άτόμω; χωρίς νά δ'ύ- , 
νανται ci απόγονοι νά ώφεληθωσιν έκ τών αρετών τών 

’ γονέων των, ούτε καί να ικανοποιώσιν αυτούς διά. τάς
■ εγκληματικός πράξεις τωύ. Ήτοι έν πανομοιότυπον σώμα · 
; δέν δύναται να ήναί και πανομοιότυπος ψυχή.

Τοιούτον είναι ώς έγγιστα· τδ σύστημα τών σχέσεων 
τοΰ σώματος μετά τής ψυχής καί. τής ζωής ως ήδη δια- 
τυποΟται καί έν τή σχολή τοϋ Montpellier ή μάλλον ώς 
άντιλαμόανόμεθα αύτό τήν σήμερον έν σχέοει, πρδς τάς 
επιστημονικός συγχρόνους σχέσεις καί τά φαινομενικά έν 
τώ κόσμω αντικείμενα.

Φ. Π.

,.»ι«Ή ζωική, δι^μ

■τικώς δίδωφι πληρέστερου φώς, 

δηλοΰται’.τέν χφ μητρικώ κόλπω

Η ΡΕΓΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΪ ΪΔΡΟΓΟΝΟΪ

Περί.τών νεωτάτων πειραμάτων έπί τοΰ ρευστοποιηθέντος 
υδρογόνου έκαμε νέα; ανακοινώσεις ό καθηγητής I. Διουάρ 
βίς τήν βασιλικήν εταιρίαν τοϋ Λονδίνου. Κατά πρώτον 
έδειξεν δτι τή βοηθείφ. ρευστούυδρογόνου έχοντο; θερμοκρα
σίαν—240® κατορθοΰμεν νά καταστήσωμεν ύάλινον σωλήνα 
κενόν άέρος σημείου ανέφικτου μ έχρι τοϋδε. “Άν δηλαδή 
είσαγάγωμεν σωλήνα, ου ό άήρ ήραιώθη δι ’ αεραντλίας δσον 
ένεστι, εντός ρευστού υδρογόνου μεταβάλλεται ένεκα τοΰ εκ
τάκτου υποβιβασμού τής θερμοκρασίας δ ενεχόμενος άήρ εις 

στερεόν σώμα* ό πηχθείς όύτος άήρ συνάγεται εί; τδ ίν τφ 
ύδρογώνφ έμβεβαπτισμένον άκρον τοϋ σωλήνος. ’Ολίγον τι 
άνω αύτοϋ δυνάμεθα νΰν νά κλείσωμιν διά συντήξεω; τδν 
σώληνα κάί ουτω άφίνομεν τδν στερεόν αέρα εκτός, ο δέ 
κλειστός σωλήν, δύναταί τις νά ε’πη είνε νυν πράγματι κε
νός άέρος ίίς τρόπον ώστε δέν διαβαίνει δι ’ αύτού ηλεκτρικός 
σπινθηρ. Τδ πείραμα τούτο δέν διαρκιί πλέον τοΰ λεπτού 
ένφ δ Κρούξ άπεοειξεν δτι διά τής άεραντλίας μετά εργασίαν 
πολλών δρών οέν κατορθοϋτο τοιούτον κετόν. Έξητάσθη νυν 
διά. τοΰ φασμάτοσκοπίου Sv έν τφ σωλήνι. εύρίσκετο άλλη 
τις ουσία, εύρέθησαν δέ αί γραμμαί τοΰ άνθρμκικοΰ όξέος 
καί είς τούς υγρούς σωλήνας καί τοΰ υδρογόνου. Εις ενα τών 
σωλήνων παρετήρησεν ό Κρούξ εκτός τοΰ φάσματος τοΰ 
υδρογόνου καί κιτρίνην γραμμήν άνήκουσαν είς τδ στοιχεΐον 
Νεον. Εις άλλον δέ σωλήνα ευρε τδ Ήλιον. Δευτέραν ανε
ξήγητου έτε άνακάλυψιν ε’καμεν ό Διουάρ, όταν άφησε τό 
υδρογόνου νά έξατμισθη ύπδ ήλαττωμένην θλΐψιν* τά άλλα 
£ευστοποιημίνα, στοιχειά προεκάλουν ύπο τους αυτούς.δρους 
πτώσιν θερμοκρασίας, ήτις διά τόΰ υδρογόνου ΰπελογίσθη 
θεωρητικώς είς 9°., Άντ’ αύτοϋ έδείκνυε το πλατινικδν θερ
μόμετρου-ταπείνωσι*· 1° μόνον βαθμού. Αγνοείται αν τό 
ξυστόν ΰδρογόνον δεικνύει δλως διαφόρους ιδιότητας τών 
άναλόγων ρευστών, ή αν τδ έκ λευκόχρυσου θερμόμετρου χά
νει τήν άκρίβειάν του εί τάς ταπεινά; αυτάς θερμοκρασίας.

--------—--------- —ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΪ
(Συνέχεια’ Ϊ8ε προηγούμενου φΰλλον).

Ή κοινότης μας ένταΰθα άποτελέϊται έξ ολίγων αλλά λαμ- 
προτάτων μελών. Άπαντες είσΐ φιλογενέστατοι, φίλεργοι, φι
λότιμοι καί φιλόξενοι. Οΰδεμία παρατυπία χαρακτηρίζει αυτούς, 
τουναντίον δέ ή σύμπνοια καί οικογενειακή διαβίωσές των φέρει 
τούτους είς αξιοζήλευτου όντως περιωπήν. Ό διαρκής φιλήσυ
χος καί αγαθότατος αυτών πρόεδρος κ. Δ. Άντωνιάδης, τύπος 
καλλίστου καί τελείου οικογενειάρχου, έμπορου επιζήλου καί φί
λου έπιζητήτου, τιμηθέντος μάλιστα εσχάτως διά τοΰ Σταυροΰ 
τοΰ Σωτήρος ένεκα, τών πολλαπλών αρετών καί σπανίων'προ
σόντων του, είναι έκ τών έναρετων έκείνων άνδρών, οδς μετά 
φανοΰ ανεζήτει τό. πάλαι ό Διογένης,·· άλλά δυστυχώς σήμερον 

Διογένης λείπει. Ό κ. Ίω. Χα. Κούσμογλους συνέταιρος ανέ
καθεν τοΰ κ. Άντωνιάδου είναι επίσης λαμπροτάτου χαρακτή- 
ρος άνήρ. Συνεργάζονται καί συμπράττουσι καί συμθοηθοΰνται, 
ούχί μόνον εις τάς ιδίας εργασίας, αλλά καίει; τάς κοινωτικάς 
και πασαν φιλανθρωπικήν πραξιν, Συζώσι. δέ και οικόγενεια- 
κώςκαί διατηροΰσιν ώραίον εξοχικόν κτήμα μετά εκτεταμένου 
κήπου είς λαμπροτάτην θέσιν παρά τάς ύπωρείας τών παρακει
μένων όρέων καί παραπλεύρως τοΰ ποταμού. Τή προσκλήσει τοΰ 
κ. Άντωνιάδου μετέδημεν καί εΐδομεν τό κτήμα'αΰτό. Είναι 
δντως ώραΐον, έξαίσιον, ρωμαντικώτατον και λίαν ευχάριστου 
καί μολονότιδέν δσφραίνεταί τις Λ άρωμα τών ποικιλοχρόων άν- 
θέων τών μερών,μας καί δέν ακούει τδ ασμα τδν γλυ- 
κιφθόγγων άηδόνων μας, έν τούτρις δ όρίζωνκαί, ή θέα ιδίως έν 
ώρα θέρους τοΰ μέρους τούτου είναι.έξαισία.Ό κ. Κούσμογλους 
μετά τής Κυρίας του καί ό γαμδρδς τοΰ κ. Άντωνιάδου αξιό
λογος ιατρός Στ.ενήμάχου κ. Γιάνιογλου μας ^φιλοξένησαν έν 
τή άκρα παρά τον ποταμόν και απέναντι τών δρέων ώραιοτατη 
θέσει; πάραθέσαντες διάφορα ορεκτικά. ,’Αλλ’ή βροχή ήτις είναι 
συνήθης είς τά μέρη ταΰτα μας. ήνάγκασεν νά διαλύσώμεν τήν 
ευχάριστου συντροφιάν μας καί πριν ή ή νύξ μας καταλάδη 
ήναγκάσθημεν μετά τοΰ συνοδεύοντος ήμας κ. Φαφουτίδου, εμπό
ρου,· νά έγκαταλείψωμεν προώρως τήν ώραίάν ταύτην εξοχικήν 
θέσιν καί έπανέλθωμεν είξ Σόφιαν.

Ένταΰθα υπάρχει καί μικρός κομψός τής κοινότητος ναός 
μετά σχολής τδν άρρένων καΐθήλέων, δπου δύναταί τις έν ή- 
μέρα έορτής νά Ιδη πάντας τούς ομογενείς, διότι είναι καί φι
λόθρησκοι καί φιλευλαθεΐς. Ό κ. Έμμ, Σαγόνης, οίνέμπορος 
άξιολογώτατος φιλοδίκαιος καί αγαθότατος, μέλοςτής εφορείας 
καί φίλός είλικρνής δέν απουσιάζει ποτέ, ό κ. Ίω. Ταχός ή 
Καραδημήτρής, φιλομουσώτατος νέος μετά τής Κυρίας του έξ 
Ηπείρου, δ κ. Γ. Πίτρόπουλος πρώην καταστηματάρχης ω
ραίου ζυθοπωλείου, ένφ έσύχναζον πάντες οί ομογενείς καί .νΰν 
κάλλιστος αρτοποιός, διατηρών μετά τοΰ κ. · Θωμά Βαταλίκου 
έταιρίκώς ώραΐον κατάστημα, δ κ. ϊ, Χρυσάφης μέλος ^έπίσης 
τής εφορείας καί κάλλιστος οικογενειάρχης καί φίλος, δ κ. Νι· 
κολαΐδης καταστηματάρχης εύγενέστάτος καί προσηνέστατος καί 
άλλοι, παρευρίσκονται πάντοτε έκεΐ καί τή άληθεία απορείτε 
οτι εδρίσκεσθε έν μέσφ μιας καλλίστής ένοριακής φιλικής δμά* 
δος τής πατρίδος ρας. : '

Ή Σόφια δμολογουμένως έχει μικράν μέν άλλ’ έκλεκτήν 
ελληνικήν κοινότητα, άποτελουμένην έξ αρίστων στοιχείων 
διαόιοΰσαν έλληνοπρεπδς καί έντίμως καί συντρέχουσαν προ- 
θύμως έκάστοτε πασαν πατριωτικήν περίοτασιν καί παν ελλη
νικόν προϊόν. Δικαίως δέ ή κυόέρνησίς μας έν τ$ προσώπφτοΰ 
προέδρου αύτής κ. Άντωνιάδου έτίμησε ταύτην δια παρασή
μου. Ήτο πραξις έκτιμήσεως και ευγνωμοσύνης.

ί7 ΕΠΪΦΥΛΛΪΣ η.

ιστορία Tor innor
(Συνέχεια ί* τοϋ προηγουμένου φύλλου)

Καί ούτως ουδείς θά μεταμεληθη διά τήν κατάργησιν 
τών συγχρόνων άμαξών.. Ίσως θά. ίδωμεν ομάδας τινάς 
αμαξηλατών και ιδιοκτητών τοιούτωνφορείων.χδιαμαρτυρο- 
μένους κάί άνθισταμένους κατά τής νεωτέρας προόδου, πλήν 
αυτή τά πάντα, .θά συμηαρασύρη έν,τή θριαμβευτική πο-

. Καί. πόσα δέν εγίνοντο πρό; παριμ-πόοεσιν τών σιδηρο-
- δρόμων,καί. ποσάκις δέν ετέθησαν φραγμοί έπί τών σιδη-

■ ροδρομικών ·ρψβ£ων ; . . ’ Χ .
. . Τά μηχανικοί. Λεωφορεία διαδέχονται άλλεπαλλήλως. τά 

•'t'· . μηχανικά λεωφορεία, κμ^^ρός βορρβν,κ.αί πρός νότον καί έν
·; ·τη·. κεντρική. Εύρώπη ή ^οάτάιτωσι; αΰτη. άκωλύτως {νερ-

- τ“Μ'·' ·' " ’ _ '3ΒΜ·
' Τά ρυμουλκά φορεία συνδεόμενα πρός- τάς αυτοκίνητους 

άμάξας καθιστώσι άληθή τραινον, μεταφέρον 150 έπιβά- 
τας, ή δέ ταχυτης τών 8/1^2'χιλιομ,, καθ’’ώραν.αυξάνει 
άνεπαι^,ήτως μέν είς τά· 10 χιλιόμ.ίίιεκά $ής καΛής κατα-

• ν ■ι·. ..· .

στάσεως τών όδών καί τή; πολυκοσμία; {ν’καιρφ ημέρας, 
πλην βαθμηδόν καί τό κακόν τούτο αίρεται,

Ή πρόοδος τών αυτοκινήτων Ιν καιρφ. ειρήνης, φυσικώ; 
δέν ήδύνατο-ή νά συνεπιφέρη καί τήν σχετικήν πρόοδον έν 
ώρφ πολέμου. Καί ιδού, ή,χρήβις τών.αυτοκινήτων ιίσήχθη 
καί έν τφι στρατφ. Τδ πυροβολικόν άναζητεΐ παρά τοις 
μηχανικώς .τον τρόπον τή; μεταφορά; "τών πυροβόλων, διά. 
τοΰ αυτοκινήτου. 'Q Σκότε είναι γνωστόν, δτι' π«ρέσ-χέ 
καθ’ ολόκληρον χειμώνα τά μέσα τής τοιαύτη; μεταφοράς . 
τηλεβόλων τοΰ πυροβολικού ώς καί βμρέων βλημάτων είς 
τά φρούρια τών περιχώρων τ.ών'Παριφίών.' Είς μέλλοντας δέ 
χρόνους άναντ.ιρρήτως τό πυροβολικόν. θά κινήται. αυτομά
τως καί ταχέως καί θά. Ιπιφέρη. ταχύηφρα. αποτελέσματα, 
του ίππου .καί. ένταίθα. θεωρούμενου πλέον περιττού καί 
καταργητίου. Καί .ιιατά παράδοξον συγκυρίαν,", ενώ ό 
γεωργός καί δ χφρμίός άποκρούουιτι τήν χρήσιν· αυτοκινήτων 
παρ’ αύτορς , Λ, πυροβολητής : δυσανασχετών ■ W-'te τού 
'ίππου άδυνατ.οΰχχος νά μέξφφέρη ευκόλως, τό' βμθύ πυροβο
λικόν του,.άναζητεΐ τήν ένίσχυσίη του διά τοΰ αυτοκινήτου!

Ό μέλλων πόλεμος,’ ώς φαίνε^ριιΛ ^ά;γΙχετιχι ύπδ δλως . 
διαφορετικός συνθήκμς μρταφορ^ς,.. κρά ήοη. &ποφ,ώβκει; έλ- 
■πίςϊκαλλιτερας. διεξαγωγής. ,Ιξίκόσιν ε’τη δέν θά παρέλθω,σι 
καί. το δνιιρον τής σήμερρν^θά γ(νη πραγματικότης τής. αυ- 
ριον. Ούτως έχει δ κόσμος ήμών. %' '

Ήδη αί σιδηροδρομικαί έταιρεΐαι σκέπτονται καί κατα
γίνονται νά μεταβάλωσιν έν ώρα πολέμου τά ειρηνικά αύ- . 
τών τραίνα εΐ; πολεμικά. Καί φαντασθεϊτε, αί άτμομηχα- 
ναε τοΰ μέλλοντος νά γίνωνται θωρηκτά τής ξηρά;, οπλι
σμένα διά τηλεβόλιών. *

Ή πρόοδος τών αύτοκινήτων προβαίνει γιγαντιαίοις άλ- 
μασι. Καί άφ’ ένο; μέν αί έταιρεΐαι τών λεωφορείων και 
άμαξών, .ιδίως έν Γαλλίφ, όπόθεν πάς νεωτερισμός άνά τήν 
ύφήλιον μεταδίδεται, ώθόΰσι τό ζήτημα διά τής έγκατα- 
στάσετός πανταχόσέ ήλεκτρικών καί άτμικών' δικτύων, διά 
πεπιεσμένου άέρος, φωταερίου κτλ., άφ’ ετέρου δέ οί ίδιώ- 
ται ύποστηρίζουσι χρήματικώς τούς ίπιχειρηματίας χάριν 
τοϋ εμπορίου καί τής προόδου; Καί βλέπομεν ήδη παντα- 
χόσε συσταινομένας εταιρεία; κατασκευής, έκμεταλλεύσεως 
και μισθώσεως τοιούτων έργασιών. Αληθώς δέ ζωηρό; πυ
ρετός έχει καταλάβει πάντας, συσπειρωμένους παραδόξως 
καί θαυμάζοντας τόν νέον κινητήρα τής μεταφοράς. Πάντες 
ονειρεύονται οικονομίαν ήδη και παρά τήν ογκώδη έκμίσθω- . 
σιν τών άμαξών, εν δίκυκλον ή. αύτοκίνητον έξοικονομεΐ την . 
περίοτασιν. Οέ Παρίσιοι, τό Μόντε-Κάρλο, ή Διεππη, τό 
Λονσάν διασχίζονται ήδη υπό απειρίας αυτοκινήτων, ό δε 
τύπο; διαφιλονεικεν τό σχήμα του μέλλοντος τούτου μετα
φορικού μέσου, δηλαδή θέλει κάτι κομψότερον καί μεγαλο
πρεπέστερος τής .άμάξης. Τό ώραΐον μετά τοϋ ωφελίμου και 
δέν εχιι.&ίικον,διότι ώ; εχουσιν ήδη,αί αυτοκίνητοι άμαξαι, 

ιεναι κάτι τι άτελές, άκοσμον, στερουμενον τής άπαιτουμέ- 
νης καλαισθησίας τής προόδου τοΰ λήγοντος αίώνος μας.

Καί διά τό παράδοξον άναγράφομεν καί τάς ποικίλας 
γνώμας έπί τοϋ άντιάειμένου τούτου. Ό μέν θέλει τάς νέα; 
ταΰτα; αυτοκινήτου; άμάξα; με πρώραν ·ώς αί άρχαΐαι τριή- 
ρεις, ό άλλος <τάς θέλει με λαιμόν κύκνου, δπως τό σκαφίδιον 
τοϋ Lohengrin, ό ετερος μέ κεφαλήν ίππου, ώς σύμβολον 
τής παλαιά; έποχής, ό άλλος μέ κομψόν τι καλλιτέχνημα, 
δπως τά πλοία, οί άλλοι άποφαίνονται νά, διαφέρωσι ψιζϊκώς 
τών συνήθων άμαξών και άλλοι-άλλως μέ προτομήν λέοντος, 
τίγρεως,’κεφαλήν Μεδούσης, καμηλού κτλ.. κατά τά; ιδιο
τροπίας έκάστοτε τοΰ ’ιδιοκτήτου ή μέ εικόνας έκ τή; φυσιο
λογίας. Παιδαριώδη; ίσως άπεικονισι; ούδέν άλλο έμφαίνορσα 
ή οτι δ οφθαλμός άναζητεΐ τι; δπερ. συνείθισεν, έκεΐ δπου 
δέν υπάρχει πλέον. ' . ’■*

Ήδη έρχεται τό ζήτημα τών ζημιών. Πόσα θύματα 
προξενεί ό ίππο; καί πόσα ή αύτοκίνητος άμαξα .καί οποία 
ή διαφορά μεταξύ αύτών ; ^Ιολονότι ή σύγκρισι; δέν είναι 
δυνατόν έπακριβώ; έτι. νά γίνη-,^ή πλάστιγξ κλίνει υπέρ τοΰ 
πρώτου. Ή στατιστική αΰθεντικώ; θά όμιλήση μετά πέντε 
ή μετά δέκα έτη καί τότε θά ίδωμεν δτι θ’ αναλογή iv 
θύμα τοϋ αυτοκινήτου, τοϋ αψύχου μέν, άλλ υπό φαυ αν— . 
θρώπου- έμψυχουμενου τούτου πράκτορος καί δι’δν μόνον δ 
άνθρωπος είναι υπεύθυνός,’ προ; εκατόν τοΰ ίππον θύματα. ,

Ένταΰθα δέ έγκειται, ή μεγάλη πρόοδος. Ή θνησιμότης

*
%,.
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’Ενταύθα εΐχονιάνέκαθεν χαί συνδρομητήν τινα Παντέλήν 
Πανταζήν, δικηγόρόν,-.όν προσωπικός δεν έγνώριζον χαί ύπέ- 
θετόν ώς φίλέΧ^ία'Ρωμοδνον. Έπεθυμοΰμεν άμφότεροι νά 
γνωρισθώμεν καίμόλις συ>ηντήθημεν εχάρημενάμφότεροι υπερ
βαλλόντως χαί ήδη σονδεόμεθα . ώς· φίλοι παλαιας γνωριμίας. 
Είναι ή παρατηρουμένη. συμιίάθεία έξ άποστάσεως, έξ ένστικτου,. 
καί έκ φήμης. Είναι "Ελλην ακραιφνής, πατριώτης άριστος, 
έσπούδασεν έν Έλλάδι καί συνεργάζεται μετά, τού πρώην ύ~' 
πουργοΰ χ. Ρραικώφ’ έχτιμαται δέ πολύ και παρά-τών ομογε
νών μας καί· τών ρωμούνων,. ένεκα τών πολυτίμων αύτοΰ. προσόν
των. ’Επιστήμων άριστος, φίλος σπάνιος, · έταΐ^ος, ευχά
ριστος." κυνηγός .διασκεδαστικώτατος καί σύντροφος ανεκτίμητος 
είναι τά χαρακτηρίζοντα αυτόν αγαθά, άλλ’ άγαπα πολύ τόν 
καλόν καί έκλεκτόν. ζΰθίν. καί χάρις αΰτφ έίοκίμασα καί έγώ 
τοΰτον έν τφ ώραίω κέντρφ, . όπου συνέρχονται οι καλείτεροι. 
λογάδες τής Σόφιας. Τό. κεντρον τούτο όμολογονμένως είναι 
αξιοπερίεργου .διά τούς ξένους. Συνέρχονται ενταύθα καθ’εσπέ
ρας ή καλειτίοα .τάξις,,έν ευθυμία καί. ζωηρότητά αδελφική 
συμπνοία-καί τάξε ι καί μέ τόν .εκλεκτότερου ζύθον καί τά έξαισι· ' 
ώτατα μπιφτέκ συζητούσι τας· υποθέσεις των ή τά πολιτικά·. ·

’Εν Σόφια έγνώρισα; καί τόν κ. Κωνστ. Νενώφ, τέως τηλε
γραφικόν υπάλληλος έν.· τή τουρκική δπηρεσία καί νύν- υπηρε-. 
τούντα έν τη ρωμουνική. Είναι γνησιώτατος Έλλην καί κατά-·, 
γεται έκ Κωνσταντινουπόλεως, είναι γλωσσομαθής καί κατα
γίνεται καί είς τά. αστρονομικά.. Μάς προσεκάλεσε δέ μετά του 
ιατρού κ.Λαζαρίδου έν τή οικία του εσπέρας τι είς συναναστρο-, 
φήν καί έξέτασιν. τής Σελήνης τοΰ Κρόνου καί άλλων αστέ
ρων διά τοΰ τηλεσκοπίου. Τόν χ Λαζαρίοην γνωρίζω έκ προ-< 
γενεστέρφν συναντήσεών μας, είναι παλαιός συνδρομητής τής 
Φύσεως καί εΤχον έπισκεφθή αύτόν οίκοι καί τήν ήμίραν ταύ- 
την μετά δύο φίλων μας. Είναι παλαιός ιατρός ύπηρετήσας επί 
πολλά έτη εις τήν Ρωμουνικήν . υπηρεσίαν, γλωσσομαθής καί, 
επιστήμων .άριστος, λόγιος καί λογογράφος δεινός, έσπούδασεν 
είς τάς Αθήνας όπου έχει καί συγγενείς καί είναι τό κάλλιστον 
πάντων άνθρωπος τής πείρας καί τής νεωτέρας εποχής,γνωρίζων. 
νά συμπεριφέρεται καλώς πρός πάντας καί λίαν ευχάριστός καί 
συμπαθής ώς έκ τούτου πρός .τούς συναστρεφομένους αυτόν, εις 
δέ τήν ομιλίαν του κςί τάς συζητήσεις, μελετήσας φαίνεται 
καλώς τούςάρχαίους· συγγραφείς, σας προτάσσει ή επιτάσσει 
τοσαΰτα ρητά καί γνωμικά αυτών, ώστε καθίσταται πολύ πειστι- 
κός εις τούς άκροατάς του. /

Εις τάς έννε'α καί ήμίσειΛν προσήλθε καί 0 ιατρός μετά τής 
Κυρίας του παρά τώ κ. .Νενώφ καί ό αριθμός τών προσκεκλη· ■ 
μένων είχε κλείσει. ■

—Θελετε πρώτον νά-παρατηρήσωμεν. τούς άστέράς· .δια τοΰ; 
τηλεσκοπίου, μας έρωτα ό κ. Νενώφ,-ή νά εΐπωμεν κάτι τι=- 
πρώτερον άφϋΰ και δ ουρανός είναι ήδη συνεφώδης;

—Νά κάμωμε-ν τό -τραπεζάκι, λέγει ή κυρία Νενώφ πρώτον - 
καί κατόπιν άμα άνοιξη ό ουρανός βλέπετε τούς αστέρας.- -

—Τό τραπεζάκι;·1 άαί < πιστεύετε είς τά· τραπεζάκια,; "έρωτά 
γελών ό κ.·'Λαξαριδης; . ■ -,·■-· ■

—Διατί όχι; νά καί ό κ. Πρίντεζης τά πιστεύει, άπαντα ή 
κυρία Νενώφ καί μάλιστα-μάς είπε νά ίχωμεν .έτοιμον καί ενα 
τρίποδον τραπεζάκι.··,:,-' < ■ - . '

—Μα εις.ντόν αίώνα'.μας;.-αδελφέ; τί·είναι αύτά,νά'πιστεύετε 
είς τα αδύνατα νΜώ -άληθώς!^. Πρίντεζη καί σείς πιστεύετε 
οτίκινοΰνταιτά,τραπεζάκια; ■·.. -· 

έλαττοϋται καθ’ εύθύν λόγον τήί.έλαττώσεως·τών ίππων; 
Ή έφημερίς «.Velo», ήτίς χαθ’.••-εβδομάδα δημοσιεύει τσύς 
ύπό τής άδεξιότητος,ίβλεψίαζή δυσθυμίας τών ίππω'ν προσ- 
γενομίνους θανάτους, χαί .τραυματισμούς, ,.άπέδειξεν, δ'τι οί 
ίπποι έν Γαλλίιγ έπηνεγκον εν ένί μόνον ετει μέχρι 5,000 
σοβαρών τραυμάτων, έξ ών 268 έπεφερον τον θανατον.

Παρατηρεΐται, είπομεν μετ’εΰχαριστήσεως, δτι ή μεγάλη 
πρόοδος'πραγματοποιείται, δηλαδή ή θνησιμότης έλάττου» 
ται κατ’ ευθύν ;λόγον. τής έλαττώσεως τών ίππων. Καί 
όντως, το αύτοκίνητον .στάματ^ ταχώτερον καί εύκολώτερο.ν, 
ουδέποτε οπισθοδρομεί, δέν φοβείται, ποσώς καί. ουδέποτε; 
δάκνιι ή πλήττει διά τών ποδών. Άλλως τε καταλαμβά- 
νεί’θεσ^ν ολιγωτέραν τής άμάξης μετά τών ίππων καί δέν· 
προξεν^άιϊχημίας καί δυσωδίας. Διά δέ τάς άποικίας καί

—Ε pur si muove, ιατρέ μου, τφ ειπον.
—Μά δέν έντρεπεσθε, μά δέν είναι δυνατόν, άστειεύεσθε.
— Ό κ. Πρίντεζης δέν αστειεύεται κ. ιατρέ, μάλιστα ενώ

πιον σας θά κάμωμεν ήδη πειράματα, προσθέτει ό κ. Νενώφ.
' — Ουφ, θά σκάσω φωνάζει όκ, Λαζαρίδης εγειρόμενος, δέν 

: δύναμαι νά .υποφέρω, τοιαΰτά πράγματα, άφοΰ είς Ευρώπην έθε- 
ωρήθησαν άγύρτεΐαι ταΰτα. .

—Συγχέετε, ιατρέ μου, τφ λέγω τότε τήν αλήθειαν με τό 
ψεύδος. Ή πραγματική καί αυτόματος ή ύποβαλιμιαία, όπως θέ
λετε, κίνησις τών'τ^απεζών δέν έχει σχέσιν μέ τήν άγύρ- 
τείαν, τήν έκμεταλλευομένην ύπό τών ταχυδακτυλουργών/Εγώ 
άκραδάντως πιστεύω, διότι έδοκίμασα καί έπείσθην.

—Καί θά κάμετε νά κινηθή τό τραπέζι, ήδη, τώρα -;
—Μάλιστα, διατί όχι; Καί σείς ουδέποτε είδατε τοίοΰτον τι; 

.—Ουδέποτε, ούτε πιστεύω, ούτε έπεχείρησα.
—Τότε περιμείνατε καί θά ίδήτε.
Καί αυθωρεί πάντες έλάβομεν θέσεις παρά τήν τράπεζαν, έν 

γενική προθημία διά τό γεννη.θέν ενδιαφέρον, μολονότι ή τρά
πεζα ήτον 8λως ακατάλληλος, ώς έχουσα πολύ βάρος καί με- 
γάλας διαστάσεις. Ό ιατρός δέν4λαδε μέρΟς, άλλα μάς πάρε- 
τήρει μετά προσοχής.

Ό κ. Νενώφ τότε ήρξατο- κατά τόσύνηθες νά προσκαλή διά
φορα πνεύματα, αλλά ή τράπεζα δέν έκινείτο ποσώς,, έπομτνως 
τά προσκαλούμενα πνεύματα δέν προσήρχοντο.

—Βλέπετε, λοιπόν, λέγει τότε δ κ. Λαζαρίδης θριαμβευτι
κός,'£τι. είναι απάτη καί · ψέΰδος, πώς δέν κινείται ή τράπε
ζα σας;

’Εννοείται πάντες όσοι παρεδεχόμεθα τήν κίνησιν, έπειραζό- 
μεθα διά τήν πεισμονήν τοΰ. ιατρού.Τότε δέ άνέλαβον έγώ τήν 
πρόσκλησιν καί μετά πέντε λεπτών τής ώρας προσκλήσεις ή 
τράπεζα ήρξατο να κινήτατ καί ν’ απαντά είς τάς ερωτήσεις 
μου., ' "

—Ό κ. Νενώφ, κινεί διά τής χειρός του τήν τράπεζαν, λέ
γει τότε δ κ. Λαζαρίδης, επεμβαίνων.

Έστάθη αδύνατον νά τόν πείσωμεν,' δτι ή τράπεζα .κινείται 
μόνη της καί έδέησε νά έπικαλεσθώ· πολλά επιστημονικά επι
χειρήματα. ,

— Αδύνατον, Κύριε Πρίντεζη μοί έλεγε,δέν θά μέ πείσητε, 
οτι.τα πνεύματά τώντεθνεώτων έρχονται είςσυνενόησιν μίτους 
ανθρώπους, διά μέσου . τής τραπέζης; Ουδέποτε ούδείς επιστή
μων παρεδεχθη τούτο,- αλλά τουναντίον άπεδείχθη, δτι οσάκις 
έκινήθη τράπεζα, έκινήθη μηχανικώς,κρυφίως ή ΰποβολιμιαίως.

— ■Μα τότε,· ιατρέ μου, τφ λέγω,.δεν θα άνεγνώσατε το- 
σαύτας ανακοινώσεις έπιστημόνων καί· σοβαρών άνδρών τής ε
σπερίας, οίτινες - απεφάνθησαν, ,οτι. πραγματικώς κινείται καί 
δίδει άπαντήσειςή τράπεζα δια τής επιθεσεως τών χείρών επ’ 

• αυτής καί μάλιστα οτι κατορθώθη καί άνευ τής μεσολαβήσεως 
τής τραπέζης,άλλά δια.μεσάζοντος προσώπου ύποβαλλομένου εις 
ΰπνωΐικήν ούτως είπείν κατάστ.ασιν, να ληφθώσιν απαντήσεις 
έκ του αγνώστου. Πολλοί μάλιστα· είπον, ότι δέν είναι μηχα
νική ενέργεια τοΰ ηλεκτρισμού καί μαγνητισμού, άλλά άκατά- 
ληπτος -τις -αόρατος δόναμιςν ήτις<μεσολα€εϊ. Τινές δέ άπεδέ- 
χθησαν, 8τι δντως at ψυχαι τών τεθ.νεώτων σύγκοινωνοΰσιν 
ούτω μετά -τών ανθρώπων.- ··. >· ?·;

— Ού με . πείσης· καν με- πείσης·, έξηκολούθει πάντοτε ό κ. 
Λαζαρίδης άποφαινόμενος. .Μάλιστα.· θα γράψω καί έκτεταμέ- 

ν

ι·
1

τάς'χώρας· έκείνας, οπού· δεν · ύπάρχουσιν ίπποι, δποίας 
ανεκτίμητους εκδουλεύσεις-" δέν προώρισται νά παράσχη τό 
αύτοχίνητον; Και έκεϊ όπου ό σιδηρόδρομος δέν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή, πάλιν τό αυτοκίνητου καλείται να άντικα- 
ταστήσή τήν . μεταφορικήν εργασίαν. Όπως δέ προ πιντή- 
κοντα ετών οί ποιηταί καί λογογράφοι εξύμνησαν τήν έμ- 
φώνισιν τοΰ σιδηροδρόμου, τό αυτό ήδη πράττουσι διά τό 
ποδήλατου χάί τό αυτοκίνητου.

Ιδού καί §ν σχετικού τετράστιχον.
Pour conduire une automobile
11 faut avoir le geste habile, .
11faut avoir l’ceil du Kabyle 
Savoir se tenir immobile.

Άλλά σύν τη νέα προόδιρ καί 'ταΐς νεωτέραις τελειοποιή-

<
■ :

μετά τοΰ

νως περί τοΰ αντικειμένου -.τούτου,-μοίείπεν, καί θά σας τό 
στείλω νά τό δημοσιεύσητε είς τήν «Φύσιν».

—Πάνυ ευχαρίστως, ■ 
τώ άπήντησα.

Άφήσαντες είτα τήν 
τράπεζαν καί τά πνεύ
ματα χαί τήν συζήτησιν 
ταύτην, ήτις έλάμδανε 
διαστάσεις αιθέριας., 
έξήλθομεν μετά τοΰ 
τηλεσκοπίου του κυρ . 
Νενώφ είς τήν αυλήν, 
όπως έπιδοθώμεν είς 
άστρονομικάς παρατη
ρήσεις, άλλά χαί εδώ 
εϊχομεν τάς ατμοσφαι
ρικός αντιδράσεις, τοΰ 
καιροΰ όντως δυστυχώς 
συνεφώδους. Έν τούτοις 
ήδυνήθημεν νά ίδωμεν 
τόν Κρόνον.

— ’Ιδού, τώρα, πα
ρατηρήσατε, μας λέγει 
ό κ. Νενώφ, τόν Κρό
νον μετά τοΰ δακτυλίου 
του καί τών δορυφόρων 
του.

Καί δντως έλαμπε 
ζωηρότατα καί δ δα
κτύλιος αύτοΰ μετά τής 
χωριζούσης άπό τής 
φωτόσφαιρας του σκο
τεινής γραμμής διεκρί- 
νετό λαμπρότατα, 'β- 
ραΐον φαινόμενον.Όστις 
παρατηρήση τόν Κρόνον 
δέν δύναται ή νά θαυ- 
μάση τήν διαφοράν αυ
τού άπό τούς λοιπούς 
αστέρας. Διαα ουτος νά 
περιβάλλεται μέ τοσαύ- 
την λαμπράν στεφάνην 
Καί μαλιστα αν παρε- 
τηρήση τις έπισταμέ* 
νως, διακρίνει καί τήν 
περιστροφικήν κίνησιν 
τής στεφάνης.

Ειτα μής έδειξε καί 
τήν μεγάλην Άρκτον 
καί μετά τούτο άπεχαι- 
ρετήσαμεν αποκόμισαν 
τ«ς τάς μάλλον εύαρέ·. 
στους εντυπώσεις έκ , 
τής μικρας εκείνης συν
αναστροφής.

Τήν μεθεπομένην ά- 
νεχωρήσαμεν διά Πλεύ- 
ναν σιδηροδρομικώς, ό
πως έκείθεν μεταβώμεν 
δι’ άμάξης είς' Νιχδπο- 
λιν του Δουνάβεως, ίνα 
μή άναγκασθώμεν νά 
κάμωμεν μάταιου κύ- ; 
κλον, δηλαδή νά έπιστρέψωμεν είς «^ιλιππούπολιν καί Πύργον 

·< .*. ,. '· ’ ·β

σεσι καί εφευρέσεσι, δλονέν πλουτίζονται καί τά λεξικά μας 
μέ νεωτέρας λέξεις. Έν Ευρώπη ίσχημάτισαν ήδη νέας 
λέξεις, πολλάς μάλιστα, διά τάς ονομασίας τών ποικίλων, 
εκφράσεων και μηχανημάτων .και εξαρτημάτων καί οδη
γών κτλ. άς τ?( άληθείφ άδυνατουμεν; ίνταΰθα νά μετά-' 
γλωτίσωμεν άπό τοϋδε πριν ή ή πειρα'χαί ή χρήσις καί 'ή 
ορασις μάς συνειθίση πρός ταΰτα.

Χάριν περιεργείας μόνον άναγράφομεν γαλλιστί, ώς ίχου- 
σι, τινας τών νεωτέρων τούτων λέξεων, άφοΰ πρόκειται καί

I
 καί έκείθεν νά μεταβώμεν είς Βάρναν-καί εντεύθεν σιδηροδρο- 

μικώς είς Ρουχστούκιον, όπως έλθωμεν είς τόν Δούναβιν.
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Τό ταξείβιον άπό Σοφίας - είς Πλεύναν σιόηροδρομικώς.· είναι>!

»■··. ·· '·’,'.'·" ν■■..■···*' ■

ήμιις1 κατ’ άνάγκην νά τάς μεταγλωτίσωμεν άργότερον καί 
είς τήν ήμετίραν γλώσσαν καί δή νά τάς μεταφέρωμεν καί 
είς τά ήμέτερα λιξικά.
• Motteur cale, essenceΆ 700, Γ avance a I’alluma- 
ge, la compression, la Carburetion, le grippage κτλ < 

Κατά ‘Ιούλιον τοΰ 1898 είχον διργανωθή.μεγάλοι αύτο- 
κινητικοί αγώνες $ ύπό τοΰ Συλλόγου τών αυτοκινήτων έν . . 
Γαλλίφ, μεταξύ Παρισίων καί Άμστερδάμ. Περί τά 60 : 
αύτοκίνητα 12 ίππων- δυνάμεως καί 45 χιλ. ταχΰτητος.,,-.
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τν έξάίσιΰν, δι8άπτικδν; κάί περίεργον. Τδ έδαφος είναι τό 
σοϋτον ανώμαλον καί-ποικίλον; δ*δ38ε< -καί μή, ανωφερές κάί· 
κατωφερές, καί διφρχεσδε πρδ τοσούτων,αποτόμων καί μή ορίων, 
κοιλάδωδ<·τέν5ρή> μΐήρων στοών,,κτλ;

' ώστε εξάωρου διά-,
στημα, χ»ρίί«-νά;' κβπιασγι ποσώς<α οφθαλμός σας,, άλλα τΰδ“ 

' ναντίον καί αί γνώσεις σας αύξά^ 1
νονσιν εκ';τ^·ί^^άί'^,^^λ^: τδσδϋϊών^:’τοπέίώκ κα1;0εα '■ 
μάτων.- ’ίδ&ίίιέ^ίίϊχε^Ο'Ρπ^άπλπίρώς τοΰ ποταμού: έπί 'διώρον, 
άπ4στα^·ή^^^όεθίχί^“άτεέίόμά·άάί:<καλλιθέαία .δρη·. θαυ
μάζετε τήγ^μ^ίίλοπρέπίιαν τ^ς φί&έώς^αί Τήν αρμονίαν ·τρδ . 
αγρίου .άαόέί^/.π^ί'ζ^··*^ -έρημία.· · . ·

Πρδς τδ εσπέρας έφβάαάμεν είς· Πλέ’ΰναν, τήν διαφήμιβΟεϊ- . 
σαν ύπδ' έής πο&οράίας· τοΰ -Όσμάν πασσα καί- τήν'πότισβέΐσαν · 
μέ τοσοΰτον< ρωσσικ'όν, ρόυμανικδν καί τουρκικόν αιμα / καί τήν , 
επαύριον .τη συνοδεία ίοΰμ0νφυ.;&ά<^ονιόςένταΰθά'·Ελλην<^Χ·Δ·. 
Μπαλή έμπόρου καί ίτηματίόυέκ Σάμου π'ρδ- 30έτίάς έγκαταστά - , 
6 έν.τος έντίίδίά'. έαέσικέ’φ&ήμε ν τί?#· πσλιν καί τά μάλλον άξι οΜατα 
κ«| άξιοπερίε'ργα{ίί^άΰΜΐί; Τ^ΤίλϊύναεΙναι'ώράβ» κΐήμΐόπολρ; ; 
μέ-ώραϊονήήπον, μού^ήνΛέ?ράή;γ^μάτο^;>οικίάς«αι^έξοχίς ■-: 
κα^,άς, γεώργίκήλα^οΚ’^>?·κβί ;15·γ<λ.'κατοί^ς.'^δΐ3 '.πίρ£’;. 
θάλλεται' μέ'πολλαί^σβίκά; μνημεία είς : 'άνάμΰησιν' Τδή 
πίριξ πεσόντων άξιώμάτιάών,είς ξέγήν Wort Γρίόίτσαοπου έγέ-< 
νβτο πέίάμά^δής'μά^ μικ'ρόν.μκνόώλί,ΐον·
με τάς 'εικόνάς τών φονευβέντων. -'· .

Τήν μέβεπίήεέί'ήλ πρωίαν μισθώσαντες άμαξαν’ίαπήλθομεν'νς- 
Νικόπολ',ν, παβαδΟυνάθειον βουλγαρικήν κώμόπολιν, διότι,'ϊ· 
σιδηρόδρομος1 :απδ··Σόφιας . μόν.ον μέχρι Πλεόνας έχει, μέχρε- 
τοΰδε συνχελάβθή’.καί μετά ' ^ώροί «νά τήν.-πεδιάδά άμαξο-' 
πορΓαν άφίχθημεν πρά τοΰ -μέγαλοπρέπους καί πλωτοΰ Δουνατ. 
6εως, παρ’ ώ καί- ή Νικόπολις

('Επετ&ι, σννέχΐι4.)
. . Τ.ι· ' ■ , X /·
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Χτόμα, -getitar καί οδόντες.

s ·

-ί

Ί·ι V

Στόμα Λολύ ρεγάλαν σημαίνει άνδρα λάλον,· άα’έό,ή,-, 
ψίλεριν καί φίλοψευδή-ί ' ‘·λ ;.

Στόμα μεκράν.σημαίνει·.; άνδρα .δειλόν; ' άπιστον,,; φΐ’· ·. 
λειρηνικόν καί μικροπρεπή. ' ’■· . ·■· -.λ;γ<·

Στόμα κακώς έσχηματιομένον ύπεμφαίνεί, το πε$ό.0ι - 
σμένον, σπασμώδες καί μοχθηρόν. /*■ '/ υ.·^ λΐ..;:Λν

καθ’ ώράεν έΜΛή'σαν δνάτρτχσκτα τό Βέλγκν, τήν< Όλαν- 
δίαν καί'τα Λ-σνζίίνιν τσϋ «Χαχίστσυ" άπευκταίσυ., ■

Έν τίλει 4 ΐύόόΚ οοίΙύβ ημέραν τινα 'έ&μήδίνισίν δ,τι 
προ aovrfp iyivfeto -seal έ&ώρεντό ώς θαυμάσιω καί τά έπα^· 
κρον τής-^ύ'το^ν’ήτβν ηφοόδου ·κ«ί ταχύτητάς/ Διέγρεζεν έπί 
μιάς τοι'αύτκί αυτοκινήτου άμά,ξηζ 10.0 χιλιό
μετρα ύδεχα &ί 1 ώρας-δθ λ καί 47*/$ δ’υτερα,
οιανύσσς ieWv δ’ί χώίιομ. καβ ωράν, ήτοι ίΟΟ χιλιομ.. 
είς 118 λίπτί 
μένος τήξ^ξ 
έοήλωσ^»ρ'ό<« 
κινητήρα; 
σεν, ί'κ τδ<ν^?,'··^'8ΐι 
θετεν ε1ί-τά:πλ·έυ^-τήί· < 
άμάξης. ·Λμ .jtaV δχί'^,αν „ 
έστοιχημάτιζέ τις ήδύ- 
νατο' νά; 'δίανύίή'- ΙΟΟ1 - 
χιλίήΛίτ^-Λ^ ·ΜΙ0δίε·>: ? 
πτά τής ώρας'.

■ ;ματά">αΐ’'ίίί«άί?το?ί·,'πγίι5-· 
,είγβή’·.ενδ«'ξί0 'τάδ'· 

κί^α^ΛχοΫΐνς· τήν άν- 
θρωίΛόνήτα' κάκδϋ;' κάί 

-α ■ρνστο^ώ^Λ^ίύ'ίνχωϊ δέν.

r ε V 1

'ί ''

• · ΑύνΙίάίν^άον'νεύρόβόλάτ μετά 'τβν' ivS^fiV του’

'4 .■'■■" ν·.0 ' I

Στόμα οτρογγύλον μετά ίιάχέων χειλέων δηλοΤ άσε
μνον καί σκληρόν-.

Στόμα ,μέτριον καί κανονικόν σημαίνει άνδρα ακριβή, 
έχέφρονα, φιλοδίκαιονκαΐ αγαθόν. . . '

: ·* *■ ς . -
' Χείλη γλυκέα καί. γελώντάγσηυαίνουσι λάγνον.

Όοοι έχουβι'χείλη σκληρά,και ανυψωμένα κατά,τούς 
-κυνόδοντας είσίν εύνενεΐς. . . . ., ;■· ,

•Υ Όσοι εχουσι παχέαχείλη πάί τό άνω κρεμάμενον έπί 
τοϋ κάτω, εΐοΐ μωροί.· .· . .·

Ql εχοντες μόνον τό άνω χείλος παχύ, είσί δειλοί καί 
•νωθροί.

Οΐ έχοντες τό κάτω, χεΐλός μετρίως έξέχον, εΐσιν 
υπεροπτικοί καί άφρόντιδες.

’Εάν δέ τρϋτο είναι χαλαρόν καί πολύ ερυθρόν, ση- 
ραίνει άγυρτίαν καί άναιόχψήτίαν πρός τάς γυναίκας.

' -Όσοι έχουσί.τό άνώ.χείλος καί τά ούλα προεστηκοτα 
‘«ιοί ψιλολοιδωροι* ' _ ,
? > Έάν δέ είναι μικρόν /καί μή άνυψωμένον ,· σημαίνει 
. λάλον, στώμύλον,. φθονερόν κάί ψιλοκατήγορον.

Όδόντες μακροί .κάί'έέέχοντες πρός τά έίω σημαί- 
·,νουσι'κοιλιόδουλον καί.άργιλον.

’Οδόντες αδύνατοι καί. αραιοί ή λεπτοί είναι σημέΐον 
■βραχυβιότητος. J' /, · ' ■ , ύ ,..
... Kat’<’Αριατοτέληνί όί 'έχοντες αραιούς οδόντας ως 

γέπί.τό πολύ εϊοΐ βραχύβιοι. . . γ; <\
: : ' ίίαχεΐς· οδόντες . σημάίνόυ.σι π,ρνηρόν μάταιον καί καλόν 
•πνεύμα.- ;

'·■_' Γέλως συχνός καί διακοπτόμενος σημαίνει βλακείαν 
; καί βαναυσότητα. '■ , -
..\: · ’Ελλειψις μειδιάματος ρναισθήαίαν και κακίαν.
’ Συνεχές μειδίαμα φίλαόέσκεϊαν, απάτην, δολιότητα.

Γενικώς $έ μοχθήρόί. άνθρωπος είναι εκείνος, άστις 
‘ έχε.ΐιτό στόμα· κακο'έ^^ματ'ιρμένον. καί σπαμώδες, τα δε 
..' ρμματα-ρεμόώδη ή περφλανώμενα,. ,

γνωρίζομεν, τ.οϋ λόγϊκοΰ(έκείνου. κακού, το ε^καινιασβεντος 
ήδή. ύπο τής πάνώ'λους, τοΰ πο&ηλάτου,δπιρ έβ^πτίσαμεν μέ 
'τσ-όνομα; ώ^ι5τπ»νλ.Λ;λ ; ·- ·'\κ-λ ·.·':

’■ Καί;οί.,μετάγεγέσ?#ρόί 'μας ;Λάν θά φθάσωσιν, αν θβΧ·ή— 
σωσιν/ ώίί^νλφν^*^' νά . βκίάώρίν έτι ταχύτερος ήμών ; 
"Α* θελήβωσί νά ριατρέχωσι τάς. αποστάσεις κσί οι μετα- 

,γενεστεροι καί τούτων Ιτ'. ταχύϊερον μέ κίνδυνον επί πλέον 
τοϋ· κερματισμού τής φίνος ή τής κεφαλής των, τί θ απο- 

γίνη ; Ό άνθρωπος τής 
‘ σήμερον', βαίνει δυστυ

χώς. προπορευόμενος πολύ 
πλίον του .μέλλοντος δια- 
δόχου. του. Baivtt ευ- 

. ; θέως^;:^προ<Λέν· που, 

στον; , μή κατασυντριβή, 
ι χώψ'ί' νά τρέχη, καί όν- 
.τιίξ δεν τρέχει, αλλά 
■' ίσίάτάι-'άδιί π«τ&. Τοι- 

οϋτος '. ίκοιώκων 
.· γίδςΓ^δ αύτοΰ ανθρώπους 

•' ζωά,. συμπαρασύρών
, φύλλα κ'άί κόνίν κάί π'άν 
τδ' προβτυχό'ν, κάτά*ρώ- 
γώ.ν έν άκάρεί τά( απο-

■V-

; ί

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ
Τ’·' . ·■.>'''

Εις γιορτή Σου λουλουδα σου στέλλα) μυρωμένα 
χαί τήν καλλίτερη ενχή άπ’ τή καρδιά μ’ βγαϊμ'ένη 
να ζήσης χρδν^α άπειρα, χρυσά ευτυχισμένα 
γονιών καμάρι να γενής παρθένα ζηλεμένη-

’Λκόμ* £να τοιαντάψυλλο, μίαν ευχή μεγάλη 
τής αρετής τ’ αμάραντα στεφάνια στο κεφάλι 
νά φέρης διαλάμποντα σαν τοΰ Μαίοΰ τά κρίνα 
σαν άστρων φωτοβόλημα «Ήλιου μου άκτΐνα.» 

Άπά τάς δχβας τοϋ Νείλου.
Μιλτιάδης Κ. Κορμπέτης

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

k

Τδ πολντενοτερόν ρινόμακτρον

Τϊ πολυτιμότερου ρινόμαχτρον τοΰ κόσμου κεκτηται ή βασίλισσα 
τής Ιταλίας. Έκτιμώσι τήν αξίαν τοΰ μανδηλίου τούτου είς 130,000 
φρ. λέγουσι δέ δτι επί είκοσιν έτη ε’ιργάσβησαν δι’ αΰτί’ είνε τόσον 
«λαφρόν, ώστε μόλις τδ αισθάνεται τις εις τήν χεφα'χαί συνάμα τό
σον λεπτόν, ώττε δύναται νά διπλωθή καί νά εύρη θέσιν έντδς 
χρυσής βήκης, ίχούσης τδ μέγεθος ένδς φασολίου. Ή βασίλισσα τής 
’Ιταλίας έν γένει εχει εκλεκτήν συλλογήν τών λαμπροτέρων τριχά- 
πτων, τήν δέ αγάπην ταύτην πρδς πολύτιμα καί έν μέρει αρχαία 
τρίχαπτα συμμερίζεται καί δ Πάπας Λέων XIII, τοΰ δποίου ή συλ
λογή τριχάπτων αντιπροσωπεύει αξίαν· 5 έκατόμ. φρ. ’Επίσης καί ή 
αύτοκράτειρα Ευγενεία, ή βασίλισσα Βικτωρία καί ή πριγκήπισσα 
τής Ούαλλίας κέκτηνται πολυτιμωτάτας συλλόγάς τριχάπτων.

Επίδρασες τών Ιόχνρών έκπιιριϊοκρατήςίεων 

έπί το0 ώτός.

Γνωστό» εινε δτι αί ίσχυραί έκπυρ,αοκρατήσεις δύνανται νά σχίσωσι 
τήν μεμβράνην του τυμπάνου, οί δέ στρατιωτικοί 'ιατροί έξηκρί&ωσαν 
πολλάκις εις τδ πυροβολικόν τοιαϋτά συμπτώματα κατά τά γυμνάσια 
τώγ τηλεβόλων.

Αί παρατηρήσεις βμως, αίτινες έγένοντο εσχάτως ύπδ του Μ. 
Muller εν Γερμανίά κατά τά γυμνάσια πεδινής τίνος πυροβολαρχίας, 
απέδειξαν, ότι τά τραύματα ταϋτα τοΰ ώτδςείνε πολύ, συχνότερα ή 
δσον τδ ύπέΟετον, διότι|«ξετάζών έπιμελώς τούς πυροβολήτάς του 
συντάγματος του, πρδ καί μετά τάς έκπυρσοκρατήσεις, δ κ. Muller 
εδρε μόνον είς τδ εν τρίτον τών άνδρών σώον τδ τύμπανον.

Τδ ήμισυ τών πυροβολητών παρουσίαζε μετά τήν εκπυρσοκρότησα 
συμφόρησιν καταλήγουσαν μάλιστα εις αιμορραγίαν, συμπτώματα τά 
δποΐα κυρίως παρατηρούνται ε’ις ώτα μή εντελώς κανονιχά πρδ τή<

στάσεις, διανύων έν μι? μόνον ώρα τήν άπόστασιν, ήν Α προ
αιώνιος αύτοΰ φίλος καί -σύντροφος και σύμμαχος διήύυεν έν 
μιμ ήμέρ^, άνεζωπυρών έν τή διαβάσει του τά vtv.fi φύλλα

Αύτοκένητος βόμβα-. 1
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βολής. Εις τινας άνδρ.ας είχε γίνε; βραχυτέρα ή άλυσσος τών μικρών 
όστέψν μέγά τήν εηΤοράοκρόγησιν 'Η κώφωαΐς χαί ή βοή τών ώτων 
παρουσιάζεται όλιγώτίρον τούς στρατιώτας παρά είς τους αξιωμα
τικούς καί ύπαξιωματικούε, όίτινες έκτίύενται επί πλειότερον χρόνον 
είς τάς εκπυρσοκροτήσεις.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ‘‘φΓ?Εί1Σ,,

Σ. ·Μ., Τ-ρ ίκκα λ α. Ζητούμενα φύλλα καί Ημερολόγιου σάς 
απεστείλαμεν. Σημέίωσιν όμως ονομάτων δέν έλάβομεν.—Κ. Ν. Σ. 
Σπάρτην . Ζητουμένους αριθμούς σας άπεστείλαμεν προχθές.— 
Μ. Μ. Σ. ’Οδησσόν. Συνδρομή σας έλήφθη, .Άπόδειξις1 μετ’ 
αριθμοΰ λαχείου σας εστάλη ταχυδρομικώς.—Τ. X. Κισσόν. 
'Επιστολή έλήφθη. Σας άπηντήσαμεν μέ άπειρους καλάς εΰχάς 
μας.—Ν. Α. Σάμου. Έλάβομεν έπιστολήν σας. Εύχαριστοΰμεν 
πολύ. ’Απηντήσαμεν.—Π. Ν. Δ. Π α ρ ι σ ί ο u «. Επιστολή έλήφθη. 
Τόμους απεστείλαμεν. Ταχυδρομικώς άπηντήσαμεν.—Ν.Κ.- Σύρον. 
Συνδρομή έλήφθη. Άπόδειξις μετ’ άριθμοΰ λαχείου σας εστάλη τα- 
χυδρομικώς-—Δ. Κ.. Φ ι λ ι π ο-ύπ ο λ ι'ν. Εύχαριστοΰμεν διά καλάς 
συστάσεις σας. ©έλομεν συμμορφωθήπρδςταύτας.—Μ. X. Πετρού- 

•π ολ ι ν. ’Ελήφήη ώοαίον δώρον σας καί εύχαριστοΰμεν πολύ. Έσε- 
• ται άνάμνησις διαρκής.—Π. Δ.Μασσαλίαν. Προσεχώς θά ιδήτε 
απδ τοΰ προσεχούς έτους έκτακτους βελτιώσεις.

ζαχαροπλαςτεΪον
ΑΘΑΝ. Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΩΦ

ΕΝ ΦΙΛΪΠΠΟΥΠΦΛΕΓ
Μεγάλη συλλογή χαθ’ ίκάστην ν^ςοτάτων γλυκισμά

των, καραμελών, φοντάν κτλ.. ’Εκ,τελοϋνται παραγγιλίαι 
παντός είδους τούρτας καί γλυκίβματος. Περιποίησις, χαθα- 
ριότης και προθυμία ίκτακτρς. Ού.δ»ίς πελάτης φεύγει δυση- 
ρεστημένος. Συνιβτάτ.αι έκΟίύμως.

ΦΟΤΟ?

HAU ΣΑΚΕΛΛΑΡΜΟΓΛΟΪ
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

‘Οδός ’Ανεξαρτησίας 22 παρά τή Πλατοίφ Γεωργίου Α'.
’Εκτελοϋνται παντός είδους φωτογρα.φιχ,αί εργασία·. <1; 

την εντέλειαν.Μεγέθυνσις εικόνων καί άναφωτογράφησις πα
λαιών. Συναγωνισμός εις τήν φωτογράφησιν άπομεμονομένων 
ατόμων καί Αμάδων.

Τιμαί λίαν συγκαταίατεκαί.

τό Ντιζόν, φέρων είς τάς wsttfut. γωνίας τής Γαλλίας τήν 
άιχρηστίμν τοϋ ίππου κάί τό. γέρςςς,τήφ.προόΜυ, δέν δύναται 

' ανιΰ' ύπερβρ^ήζ νά όνομασδή ο' προμηθεύ; τοΰ γεωτέρου
• κάτακτητοΰ τοΰ κόσμου δέν' δύναται άνςυ έπ'ιδέίζεως καί
• κομπασμού νά θεωρητή-ό άνατροπεύς των παλαιών 'συστη

μάτων, ό έγκαινιαστής .τδν νεωτερων χαί ό θεμελιωτής νό-
• μων, οίτιχες, ν.έαν όδήν·;θ£ μάς, χαράξω»· πρός. μστάβασιν 

«**Ρ.^.ώ« τοϋάνθρφπου άπό, πόλεως εις,πόλιμ, ^αί, άπό χώ-
λ’.7-'■ Τί δ.έ .άλλο νοτερόν .θ’ μγρρ’ζητή^βι τότε 

it μέτάγενεστεροι ημών γ ϊίε,τά. το, ποδήλατον κ,αί τό αύτο· 
κινητόν τί άπομένει αύτοις; Είναι ανάγκη νά τό είπωμιν;— 

- Αί πτέρυγες. *Ώ, ναί, αίπτέρυγες καε άπο τοΰδε διαβλέπο- 
iji.»v.j δτε δ μίλλων άνθρωπος. τάς; πτέρυγας' θά* μεταχ«ρισθή 
'.δέ'Αΐή.* χατμνί^ηΒίγ, ^χ.,άιπίβ^έων. Δηλαδή μ»χά πα-

. Α ^Τ^μόρφωσις μεθ’ δ^χ,φΛί'ΐ^ς. τ^ν συχεπ“ζ>ν.

(“Eattai συτίχαα)

καί τήν νηνεμίαν τοΰ άνεμου, άνακινών πεδιάδας, κοιλάδας 
καί όρη, καταβάλλων τά χιλιόμετρα είς όλιγώτιρον τών ίώο. 
λεπτών τής ώρας χρόνον, άφίνων τούς Παρισίους τήν πρωίαν I 
καί χοεμώμενος τό έσπέρας ςίς τήν Χάβρην,είς τόΛαβάλήείς |

»*



ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΔΕ ΚΑΤΙ ΕΝ ΘΗΜ ΕΡΟΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ ;

ε τ ο s ιι ρ η τ ο χτ■Τ'
Φελολογέα—©sxtxac έπεστήμ,ιχε—Καλλιτεχνία.
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' Άπό της προσεχούς ι Μαίου ιροο ληγούσης της 2«« Πε
ριόδου καί άρχομένης Νέας, Α Διεύθυνσις της βΦύσεως» μέλ
λει νά έγκαινιάσή ολως νέαν φιλολογικήν έποχήν.Τό πρώτον 

' αί Άθήναι θ’ αποκτήσω σι λαμπρότατου περιοδικόν, πλούσιον 
καί τέλειον ύφ’ δλαςτάς έπόψεις.

Ή δεκαετής ανελλιπής έκδοσις τοΰ πονήματος τούτον καί 
ή θερμή ύποστήριξις, ής άπ ’ αρχήςτής έκδόσεώς του τυγχάνει 
?νεκα τών ζωτικωτάτων καί ένοιαφερόντων αντικειμένων, άτινα 
έκάστότε δημοσιεύει, είναι έναργεστάτη άπόδειξις τον κοινω- 
φελεστάτόυ σκοπού, δν προτίθεται, ώς καί τής άναμφιρρήστου 
ώφελείας, ήν τοϊς συνδρομήταϊς αύτοΰ παρέχει.

Μαρτυρέΐται δέ πληρέστατα έκ τούτον ή λαμπρά .καρποφορία τώύ μεταδιδομένων Υγιεινών 
καί ωφελίμων γνώσεών του.

Δημοσιεύματα κοινωφελή καί ψυχαγωγικά, τερπνά καί εΰχάριστα, άναγνοισματα έκλεκτά, 
πρωτότυπα καί ήθικά,διδακτικά καί ένδιαφέροντα χαρακτηρίζουσι τόν σκοπόν τοΰ ήμετέρου 

■ πονήματος" ύπό τοίοΰτον πνεύμα καί Υπογραμμόν, τοίοΰτον περιοδικόν έκδιδόμενον, πώς εί
ναι δυνατόν’νά μήν Υποστηρίζεται καί άναγινώσκεται ύπό πάντων καί έν πάσμ χώρα δια- 
βιούντων φιλομούσων καί φιλοπροόδων ;

Άπόί·σϊρώ^ϊς“^^ήόό Μαίον ιροά ή «Φύάις καί Ήχοι» εύγνωμονοΰσαι είς τήν ύποστή- 
ρίξιν.τών συνδρομητών των, θά έκδίδωνται είς πολυτελέστατου δεκαπενθήμερον πολυσέλιδου, 
τεύχος-μέ. χάρτην παχύτερου καί εικόνας έξαισίας,έν ώ θ’άμειλλώνται ή φιλολογία μας, καλ- 

• λιτεχνίά καί έπιάτήμαι δνεν ούδεμιάς αύξήσεως τής συνδρομής, ήτις ανέκαθεν ώρίσθη εύτελής, 
άποβλέπουσαμάλλον είς τόν άριθμόν τών άναγνωστών μας ή είς τό ποσόν τής συνδρομής. 
’Επιστημονικόν, καλλιτεχνικόν καί φιλολογικόν τοίοΰτον έργου δεΐταρ κόπων π<^λών καί..χρη- 
μάτων ούκ όλίγων .καί γέλπίζομεν, δτι πάντες θέλουσιμδς συνδράμει··

Ή .Συνδρομή ώρίσθή πάλιν Δέκα έξ (ι6) μόνον φρ. είς τό Εσωτερικόν μετά τής « ’Ηχους». 
Δεκαπέντε (ι,6) δέ φράγκα είς τό Εξωτερικόν. Μετά τής Ήχόΰς δέ· φρ. ίο.
Άλλ ’ ,οί συνδρομηταί τής «φύόβως» χαίρου’όι καί άλλα δικαιώματα. Λαηβάνουσι δωρεάν 

:> τά έκάστότε έκδιδόμενα έργα ύπό τής Διευθύνσεώς μας καί συμμετέχουσι τών έτησίως γινο
μένων κληρώσεων τών λαχείων .τής «Φύσεως».

ΙΤάςνέος συνδρομητής δύναται νά έγγραφμ κάίώθι τής παρούσης.

ιΈν Άθήναις
ί

τηι Ίανουαρίου igoo.
ι

?<· I :

Φρ. Πριντεζης
(Δ ι ε υ θ U ν Τή ς κ a l'i κ δ i Τ η c)
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