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Συμβαίνει είς τχνας ένώκοιμώνταχ, έγείρονται έκ 
της κλίνης, ένδύονται, πεοιπατοΰσχ καί γράφουν 
καί δη έκτελοΰαχνέργο.διάφορα μεγάλης έπιδεξιό- 
τητος, χωρίς νά δχωΟχ tyfafw μετά τοΰ έξωτερχκοΰ 
.κόσμου’-ούδέν αίοθάνονται έκ τών περί -έαυτών, 
διατηροΰσΊ δέ τόν ύπνον καί έγειρόμενοι, ούδέν 
ένθυμοΰνταν ή τοιαΰτη κατάστα’σις καλείται ύπνο-> 
βασία.

Κατά τάς δοξασίας τινών ό ΰπνωτισμδς είνε εί
δος ύπνοβασίας, διότι διά της άσκαρδαμικτεί όρά- 
σεως νεάνιδος είς τούς όφθαλμοΰς έπέρχεται ύ
πνος. Ή ούτως ύπνωθειοα γυνή δύναται κατά θέ- 
λησχν άλλον νά έξυπνήάη έν μέρει, νά όμίλή, νά 
βαδίζη, άνευ δμως συνειδήσεως, όταν έντελώςέ- 
ςνπνήάη, περί τών γεγονότων. Ό τοιούτος ύπνω- 
τισμός έπιφέρει μεγάλην άναισθηΟχαν τών νεύρων,, 
καί τοσαύτην ώστε δύνανται νά γείνωσΊν χειρουρ
γικοί έγχειρίσεις άνεν πόνου ώς έρρέθηι

Υπάρχει καί έν πάθος νευρικόν καλούμενον κα· 
ra-ty/na,-είς τό όποιον ύπάρχει ένίοτε καί νευρικά 
αναισθησία, καί μεγάλως όμοιάζει μέ τόν ύπνωτι- 
σμόν. Χαρακτήρ ιού πάθους τούτου είνε ύ, ακινη
σία τοΰ σώματος όλου ft μέρους’^είς όποιανδήποτε 
θέσιν θέτεις π.,χ· τόν βραχίονα διατηρείται ούτω‘τό , 
δέ περίεργόν έστιν δτι μένει είς οϊαν δήποτε σωμα
τικήν θέσιν είχε, ταύτην διατηρεί μέχοις ού παρέλ- 
θη τό πάθος' μετά τήν λήξιν .τοΰ όποιου έξακολου- 
θεϊ τό βάδισμα, ό λόγος.

Ή καταΛηψία. γίνεται αύτομάτως έκ νευρικής πα-
■ θήσεώς- συνήθως' έπιγίγνεται είς τάς ύστερικάς 

γυναίκας· γίνεται δέ καί διά τής τέχνης έάν γυνή 
τις προσβληθη ■ αίφνης διά ζωηρού φωτός, ft διά 
σφοδρού ήχου·, καταλαμβάνεται έκ καταΛηψίας. Ή 
αίσθητικότης έκλείπεί όλοσχερώς, καί\ ούδεμίάν 
σχέσιν έχει ό άνθρωπος μετά τού έξωτερικού κ0-

. σμον. .' ,
Έν Εύρώπμ ό ύπνωτισμός απασχολεί πολλούς 

σπουδαίους1, καί συνεχώς παρίστανται πολλά μυ-. 
στιιριώδη φαινόμενα ύπνωτισμοΰ θέτοντα έν αδη
μονία τούς .περί τά τοιαύτα φιλο,σοφούντας.

■ Υπάρχει καί πάθος νευρικόν πρός ύπνον,. δπερ 
καλείται ναρκοληψία. *0 έκ τούτον καςεχόμενος Κοι
μάται όλίγον, καί έξυπνα εύθυμος καί, εύδιάθετος 
πρός έργασίαν καί πάλιν κοιμάται.διαλειπόντως.

Ή'ήβική διαφθορά των νέων προέρχεται έκ τής κα
κής χρήσέως τών ωρών τής αργίας, καθ’ ήν δέν εχω- 
οιν άπασχόλησιν καί αναγκάζονται νά συναναστρέφωνται 
άλλους νέους πρός διασκέδασιν. Δέον όθεν κατά τάς 
ώρας, καθ’ άς άργοΰσι, νά έίοδευωοι τόν καιρόν είς par 
θηόιν οργανικής μουσικής, κιθάρας/.βιολιού, μαντολίνου, 
αύλοΰ καί παντός άλλου εύχρηστου καί εύμετακομίστου 
οργάνου. Ή μάθησις τής μουσικής πρέπει ν’ .άρχίζηάπό 
ηλικίας 8 ή ι ο έτών μέχρι τέλους τών σπουδών τού Γυ
μνασίου, κάί αύτοΰ τοϋ Πανεπιστήμιού.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ό νέος ευρίσκει τερπνήν άπα- , 
σχόλησιν κατά τόν χρόνον τής αργίας του, καί αποφεύ
γει πάσαν συναναστροφήν έπιβλαβή. Διά τής μουσικής 
ζωογονείται ό νοΰς, πραύνονται τά νεΰρά του, γίγνετάι 
εύάγωγος, συνετότερος καί εύαισθητότεοος, καί δέν ευ
χαριστείται· είς σπατάλην τοΰ καιρού δια κακών συνανα- 
στρσφών καί διασκεδάσεων"

Έπί προϊστορικού πολιτισμού φαίνεται ότι ή μουσι
κή ήτο πάγκοινος, έπί δέ τής'έποχής τοΰ ’Ομήρου ότε 
ό τότε πολιτισμός ήτο συνέχεια·'τής παρακμής Γάλλου 

. προϊστορικού πολιτισμού πάντες ήσαν μουσικοί καί αυτοί 
οί γεωργοί έβάδιζον έν ρυθμώ μεταβαίνΟντες εις τάς οι
κίας . των. '

Οί αρχαίοι πρόγονοι ήμών, οϊτινες υπήρξαν οί διδάσκα
λοι τής φιλοσοφίας καί πόσης ηθικής βελτιώσεως, έξ άρ- 

, χαιοτάτης εποχής εΐχον περιβεβλημένην τήν μάθηοιν τής 
τής μουσικής. .

,. Οί Αρκάδες κατ ’ άρχαΐοννόμονέδίδάσκοντο τήν μου
σικήν άπο ηλικίας ετών j μέχρι 3ο. Έν ’Αθήναις νόμω · 
πάς έλεύθερος· πολίτης ήτο ύπόχρεως νά μανθάνη μουσι- 

ί γυμναστικήν, καί οί πανάρχαιοι Κρή- 
έμάνθανον μουσικήν ύποχρεωτικώς;

ΣΤ ’ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
,

“Οσες φορές τά μάτια σου έπέσανε στ’ άστέργια, 
έκεΐνα τά ζαφείρια σου στή ,πλάσι ■ χώριέ ■ ταίρια, 
καί δάκρυο φωσφόριζε στή θεϊκή ματιά σου, ' 
άπ’αντίκρυ τά μάτια μου στ’, άστέρια τά δικά σου,, 
τόσες φορές μουρμούρισαν δακρύζω νά στδ· .
.· /·'■■/' ■ .. πώ...

Κι'δσες φορές σκορπούσες ξανάαασμα όαθείά, 
τού πόνου τδ βοτάνι . τής θλίψίς -ΐή· μιλιά,

ί '■
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καί τή ψυχή μου ζέσταινες μέ τή γλυκειά πνοή σου, 
τά χείλη μου αχόρταγα νά πιούνε τό φιλί σου, 
Τόσες φορές σού είπανε, μικρή μου, .

:..···„·· ' .«Σ’ άγαπώ!»

Όσες βραδυές μ’ έκύτταύες μέ μάτι δακρυσμένο., 
άγάπη μου λουσμένη σέ ϊδρω μυρωμένο, . . 
κ1 ή μυρουδιά του μούδινε κάθε στιγμή καί νιάτα, 
άπό καρδιά τά στήθεια-μου γιά σένανε γεμάτα 
τόσες φορές μουρμούρισα δακρύζω νά στό , 

πώ... ...

r

Κι’ίσες φορές’έπάγωνες-κανένας νά μή μάθη, 
τόν πόνο ποΰ μάς ίλυονε πώς ήμαστε μονάχοι,· 
καί ή σκυπή σου μοΰλετε νά πήξω, τή μιλιά μου, 
ή λυπημένη 6ψι μου μαςύ κ’ι ή σιγαλιά μου, , - 
τόσες φορές σοΟ είπανε μικρή μου,

■ . . · «Σ’ άγαπώίϊ

Λώ

Όσες φορές περίμενςς νά .δ.ής τόν έρχομόμου,-.· 
μέ τή λαχτάρα τού καυμοΰ ν’άκούσής τόν παλμό μου, 
κ’ η σκέψι σ ^πελάγωνε στή μονάέιά έκείνη, 
τό παραέύρυ π’άκουες σιγά ν’ άνοιγοκλίνη, 
τόσες φορές μουρμούρισα, δακρύζω νά στό

J- - -
. ΚΓ όσες φορές εχάθηκε ό ύπνος· σου γειά μένα, . ι 

αυτός ποΰ σ^ένουνάριςε σέ λούλουο’ άνθισμένα, 
καί ή ψυχή μου πέταζε. σε παραδείσια μέρη, , 
ή άγρυπνιά πον μέτρωγί <5χ1 ό Θεός τό οέρει, .

ι τόσες φορές κ ’έκείνη σοΰ είπε,
• «Σ’ αγαπώ!»
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ΜίΛΤΟΝ ΒίΤΛΛΜε

■ ■    ^Ιθ·ι—ι —ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΊΆ2ΕΙΔΙΟΪ
(Σννέχειβ t8s προηγούριενον ψύλλον). —

ί
“Εναντι τήνΖημνίτβας εχετε τό Σιστόβιον τής Βουλγα

ρίας καί ουτω'δύνασθε νά διατρέξητε ολόκληρον τόν Δού- 
ναβιν μέχρι τής Βραΐλας μεταβαίνοντις άπό τής Βου/.γα- 
ρίας· εις τήν Ρωμουνίαν καί τάνάπαλιν, διότι έκάστη πόλις 

τής Βουλγαρίας έχει έναντι της μίαν πόλιν τής Ρωμουνίας. 
Ώστε μετά ήμίσηαν ώραν εύρισκόμεθα* πάλιν εις την 
Βουλγαρίαν.

Τό Σιστόβιον είναι έπίσης μικρά πόλις; όχι τόσον ρυθ
μική καί νέα, μάλλον παλαιό, ανώμαλος καί ανατολικού 
ρυθμού, παραδόξως. δέ υγιεινή. Έχει καλόν κήπον καί 
ώράϊον σχολεΐον, αληθές κομψοπρίπίς μεγαρον, όμοιάζει 
μάλλον πρός άνάκτορον ή ψυχαγωγικόν ενδιαιτημά των 
παίδων. Έξερχόμενοι είς τήν παραλίαν εχ τε προ ύμών τό 
Εενοδοχεΐο» Commercial καί τό εστιατόριο* ή Βουλγαρία 
τοΰ ήμετάρου φίλου καί ■συνδρομητού κ. Αγγέλου Μαν- 
κρέλη, Μακεδώνος καλλίστου καί προβηνεβτάτου άνδρός, 
φιλοτίμου καί άξιολόγου οικογενειάρχου μέ αισθήματα έν- 
τελώς ελληνικά καί πατριωτικά. Έμείναμεν ίν- ήμερονύκτιον 
παρ ' αύτφ ,καί όμολογουμένως ηΰχαριστήθημεν καί εκ τής 
εΰγενοΰς συμπεριφοράς ■ του καί έκ τής φιλόξενου περιποιή- 
σιώς του καί έκ τών καλλίστων φαγητών του. 'Εντελής 
οικογενειακή εστία είναι έκεΐ καί άνευ αυτού τό Σιστόβιον 
διά τούς ξένους είναι μία ά ν υπο φ ορ ούπολ ις. Είτε 
ημέραν, είτε νύκτα ευρίσκει τις έκεΐδ,τι θέλει-, πρότφατον, 
καλόν καί καθαρόν. Τόν δέ κ. Μανκρέλην ευρίσκετε πανταχού 
παράνται - · -

— Μά πότε έπί τέλους, κοιμάσθε, κ. Μανκρέλη, τόν 
ήρφτησα μετ’ απορίας, σάς βλέπω πάντοτε πανταχού πα
ρόντα. . '
.— Δυο τρεις ώρας ύπνος μέ αρκεί, ή εργασία δέν μ’ 

■άφίνει νά κοιμηθώ, θέλω νά βλέπω τι γίνεται, διά νά μή 
παραπονεϊται κανείς, μοί άπαντά μειδιών. Καί όντως.

Χαρακτήρ καί θελησις σιδηρά μή άπαντώμενος ή είς Έλ
ληνας έν τή ’Ανατολή καί δι’ αυτό πανταχού σχεδόν τής 
Α’ιγύπτου, Τουρκίας, Βουλγαρίας καί Ρωμουνίας βλέπετε 
δμογενεις διατηρούντας τά ξενοδοχεία καφενεία καί εστια
τόρια. · ■

Τή συνοδεία τού καλλίστου Κ Μισυρλή έμπορομεσίτου, 
μετίβημιν πρός επίσκιψιν τού κ. Βασιλείου, δυστυχώς δέν

■ εύρομιν αύτόν είς τό κατάστημά του, άπουσιάζοντα είς τά 
λουτρά. Έγνωρΐσαμεν όμως έκεΐ τόν εΰγενέστατον σύντροφόν 
του, ουτος πάνυ προθυμως μάς έπεριποιήθη καί μετά περισ
σής έτοιμότητος μάς παρέσχε . δείγματα τής καλλίστης

■ αυτού ανατροφής. Είναι αξιόλογος καί μεμορφωμένος άνήρ, 
ουτίνος ή συναστροφή είναι λίαν .ευχάριστος.

Άνελθόντες ειτα είς τήν άνω πόλιν. έπισκέφθημεν τόν 
κ. θεοχ. ΒαφιάΙην τόν τέταρτον ύπάρχοντ» δμογενή ίν- 
ταϋδα. Ό κ. Βαφιάδης κατάγεται έκ Σύρου, έμπορεύθη 
έπί τινα «τη «ίς Κωνσταντινούπολιν καί άπό δεκαπενταετίας 
εΰρίσκεται ένταύθα διατηρώ* «άλλιστον καί ώραΐον έμπο- 
ρορραπτικόν καί ετοίμων ενδυμάτων κατάστημα.·

— θέλω νά φύγω πλέον απ’ έδώ κ. Πρίντεζη, μοί. 
έλεγε μετά λύπης, άλλά δέν δύναμαι, έχω νά λάβω τριά
κοντα χιλιάδας φράγκα βερεσέδια καί πώς νά ξεπερδεύσω 
δέν ευρίσκω τον τρόπον. “Εχετε είς τάς ’Αθήνας τοιάύτα 
καταστήματα, έργάζονται ίκανοποιητικώ; ;

— Βεβαίως εχομεν άρκετά, άλλά βερεσέδια όχι.
— Εν τοίοΰτον κατάστημα θά εργάζεται καλώς εκεί ;
— Υποθέτω, διότι βλέπω μεταχειρίζεσθκι καλά υφάσ

ματα διά τά έτοιμα ένδύματα έδώ, ενώ έκεί μεταχειρίζονται · 
κατωτέρας ποιότητος/ · ,

Άχ πόσον ήθελο* νά έφευγον άπό τόν τόπον τούτον, 
τον όποιον έβαρΰνθην πλέον. -
• Εύχομαι κύριε Βαφιάδη νά σάς ίδωμεν ταχέως είς· τάς 
’Αθήνας.

Καί απόχαιρετίσαντες τού; καλούς καί 'εύγενιϊς'ενταύθα 
ομογενείς μάς τούτους άπήλθομεν περί τήν μεσημβρίαν διά 
τών άτμοπλοίων. έίς Γιοΰργεβον. καί Ρουχστούκιον, τάς-δύο 
όντως ώραιοτάτας καί .απέναντι άλλήλων κειμένας Ρώμου-. 
νο-βουλγαρικάς ταύτας πόλεις.

Τό Ρουχστούκιον καί Γιούργεβον περιεγράψαμεν καί άλ
λοτε λεπτομερώς μετά τών ευρισκομένων έκεϊσε ομογενών 
μας κατά τήν πρώτην μέτάβασίν μας. Άλλά τι διαφορά 
άπο διετίας' ! Κατάπτωσις ελεεινή ύφ'’ δλας τάς έπόψεις. . 
Οικονομική κρίσις υπάτης συμφοράς. Πάντες παραπόνοΰνται 
καί κλαίονται, τό χρήμα σπανίζει, μερικοί έφυγαν ή άλλοι 
ετοιμάζονται ν’· αποδημήσουν. ’Ενταύθα ήοθάνθην τό μέ
γεθος τής ζημίας καί τήν Αλήθειαν τών λόγων τών ομο
γενών μας, Τούς ΐλυπήθην δέ σφόδρα καί είθε ν ’ άναλάβουν 
πάντες ταχέως, διότι είναι χρήσιμοι παράγοντες καί δι’ 
εαυτούς καί διά σύμπαντα τον ’Ελληνισμόν. Επειδή δέ 
έβιαζόμεθα νά μεταβώμεν εντεύθεν είς Βραΐλαν κάί Γαλά
ζιο* έπεσκέφθημεν ολίγους έκ των συνδρομητών μας, 
εν Γιουργέβφ τον κ. θ. Κροκόδήλον. καταστηματάρχην παρά 
την παραλίαν, κάλλιστόν πατριώτην, τόν κ. Α . Λαπόντην 
κτηματίαν καί εδωδιμοπώλην επίσης καλόν και εύγενέστα-

το’ν ομογενή, μέ φιλόμουσα αισθήματα τόν Κ. Ιωαννίδην. 
παντοπώλην κα) οΐνέμπόρον, φιλομουσώτατον καί γενναίων 
αισθημάτων πατριώτην, τόν παλαιόν φίλον κ. Ζανιάδην, 
περιποιητικότατο* καί κάλλιστον σύζυγον, όστις μετά τής 
χαριτοβρύτου συζύγού του προσκαλέσαντές μέ . έφίμόνως ε'ις 
γεύμα, ολίγον έλειψε νά μέ’ άφήση τό άτμόπλοιον και με 
'τάς πολλάς- των φιλοφρονήσεις καί το «έχεις καιρόν» νά. 
λησμονήσω το ταξείδιόν μου.’ Έν Ρουχτσουκίφ δέ είδον τόν 
κ. Μπέμπη* κάλλιστον καί ακραιφνών αισθημάτων πατριώ
την καί πολύτιμον φίλον, δστις μετά τώ* άξιολόγων καί 
λαμπρών αύτοΰ αδελφών άποτελεΐ τήν κορωνίδα τών· Ομο
γενών μας έκεΐ. Διατηρούσι δέ συνεργαζόμενοι τό μεγαλεί- 
τερον κατάστημα αλευροποιίας. Τόν κί Ψαλτίδην, παλαι
όν μου' ίπισης φίλον καί ξεναγωγόν μού καί συγγενή καί α
δελφόν, ςίστις οσάκις μεταβάίνω έκεΐ δεν εννοεί νά μ ’ άφήση 
μόνον, τό δ’ εσπέρας όμού νά διασκεδάοωμεν οίκοι μετά 
καλλίστης'συναναστροφής τής άξίολογωτάτης καί άγαθωτά- 
της αύτοΰ συζύγου καί τής άριστα .μεμορφωμένης γυναίκα-, 
δέλφης του Δεσποινίδος Δεσποίνης, πατριωτισών μου, ή νά 
έξέλθωμεν όμού είς περίπατον ή νά μεταβώμεν είς τό θέα
τρο*,· αν ύπάρχη διό: είς τάς πόλεις ταύτας λειτουργούν δια
βατικοί θίασοι ιδίως ελληνικοί ή ίταλο-έλληνικοί ή έλληνο- 
τουρκικοί·. ’Εφέτος ύπήρχεν εκεί· εϊς θίασος έλληνο-ίταλο- 
τουρκικός·, όστις παρίστανέ κωμφδίάς καί παντομίμας μί ά
σματα είς πά διαλίίμματα καί προσείλκυε τόν καλλείτερον 
κόσμο* ώς έκ τής ευθυμίας ήν διέχεε τοίς άκροαταΐς του. 
Μετέβημεν εν εσπέρας έκεΐ, δτε ή κυρία Ψαλτίδου μοί 
λέγει : :

— Παρατηρήσατε, κύριε, Πρίντεζη βλαι αί έλλην.καί οί- 
κογένειαι εΰρίσκοντάι καί ή καλειτέρα τάξις τών Βουλγάρων 
ώστε μή μάς κατηγορήσητε, δτι έρχόμέθα έδώ.

Καί όντως εις- τήν πρώτην · γραμμήν εΰρίσκοντο αί οικο
γένεια; τών κ. Παππαμάνώλη, Μπέμπη καί Κούρδογλου ό 
πρόξενος κ. Καψαμπέλης μετά τού γραμματέως του, οί κύ
ριοι Γ.’ Λογοθέτης, Ν. Μανδακάκής, Θ. θωμάδης, Ίω. 
Άποστολίοης κτλ. ώς καί ' πολλοί ανώτεροι Βούλγαροι αξιω
ματικοί καί πολλοί άλλοι, μέ τάς οικογένειας των. Ή δέ 
παράστασις ήτο αρκετά θυμηδής ,καί διασκεδαστική καί έγε- 
λάσαμεν ούκ ολίγον.·

Τό Ρουχτσούκιο* ήδη άπέκτησε κεςί καλόν .πρόξενον είς 
τό άτομον τοΰ κ. Καψαμπέλη καί ούδείς πλέον παραπονιΐ-
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(Συνέχεια και τέλος ΐ$ε προηγούμενον ψύλλον)

Άπό τής ΐδρύσεως τής ’Εταιρείας Jockey Club χρονο
λογείται ή ιστορία τώ* ιπποδρομικών αγώνων έν Γαλλίφ, 
ήτις ήρξατο σιγαλώς καί,άνεπαισθήτως καί έξίκετο ^είς. φο
βερόν σημείο* πάλης, πείσματος, καί απώλειας χρήματος. 
Έκτοτε οι ιπποδρομικοί ίπποι άνεπτύχθησαν καί έπολλα- 
πλασιάσθησαν,· πολλοί δέ έξ αυτών έπεψρηαήθησαν καί έδο- 
ξάσθησαν. Όί- διασημόττροι τοιοΰτοι ίπποι έν Γαλλία υπήρ
ξαν ή Έκλειψις,. ό-Ειφομάχος-, ή Κόρη τοΰ Άέρος, ό 'Γ- 
πατος, ύ Φλίγγ-Δούσμαν; τό Δολλαριον, ή Τούκα,.ό Μαν
δαρίνος, δ Μονάρχης, ό Πάτρίκος, δ Τροκαδίρος κτλ. κτλ.

• ' Λ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ’.

Ό ίππος ϊτ ΐω ΙππόίρορΙ)ρ.·—Έ£.&,σχιι<ηςανΐοΰ.—Έπι- 
τη&ιόΐης καί πΉχτιμ
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τών- ίπποδρομβίωντιππος δέν θά .μάς έγκα-
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ταλείψη τοσούτον ταχέως, διότι διασκεδάζει μικρούς καί με
γάλους καί διεμοίραζεν τήν ευτυχίαν-του μέ τούς χολι
κούς, παλιάτσους καζ τους σοφούς κΰνας. 'Ισως δέ νομίζο
με*, 8τι ό ίππος ούτος ουδέποτε θά καταργηθή έκ τοΰ ίπ- 
ποορομείου.

Άλλά πόσοι 'ίπποι σήμερον εργάζονται έν άπασι τοίς 
ίπποδρομείοις τής ύφηλίου ;. Ούδεμία στατιστική αναφέρει 
τούτο. Τό βέβαιον .δμως·εινε, δτι ύ ίππος ύπήρξε τό πρώ
τον ζώον, πρός τό όποιον ό άνθρωπος άπετάνθη ίνα. δείξη 
ασκητικά παίγνια ποίς δμοίοις του. Τά πρώτα ιπποδρόμια 
πολύ,'διέφερον τών συγχρόνων,’Εκείνα ήσαν άγρια, τά ίδικά 
μας είναι έντελώς ήμερα., ς ,

Τφ 1780 πρώτος εϊς Άγγλος ονομαζόμενος Άσ.τλευ κα· 
τεσκε’ύασεν είς Παρισίους είδος αιθούσης κυκλικής, όπου έκό- 
μιβεν'είς έπίδειξιν ίππους έξησκημένους, κΰνας σοφούς; καί 
άλλα ζώα. Τό κυρεώτερον δμως τό όποιον παρουσίασε* είς 
τό κοινόν ήτοι εις Πίθηκος, δν έκάλει στρατηγόν ^απώ.Μετά 
τούτο έτερος/’Ιταλός, ό Φρανκόνας παρουσίασε* ελαφον κα- 

■λουμίνην Άοπό καί είτα άλλοι τόν ελέφαντα Μπαρ,πα. Ό 
ίππος ‘έν τούτοις εν τοϊς.ίπποδρομίοις ύπήρξε καί ΰφίσταται 
,έτι- τό. δρών καί απαραίτητον πρόοωπυν,πής σκηνής.

■ -Ό'ίππος· είς τό έλάχιστον σημείο*· τοΰ κυρίου του εγείρει 
τον πόδα,γονυπετεΐ, -προσποιείται-· τόν νεκρόν; αναζητεί τό· 
κρυβέν ρινόμακτρον, τό κομίζεε 'είς τόν κύριό» του, αριθμεί 
μέχρι τοΰ Αριθμού* δέκόί,-έκτελεΐ έτερα διαβιβαστικά -.καί 
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-πνευματώδη παίγνια καί άλλα πολλά. Τό δέ ώραιότερον 
καί σπουδαιότερον είναι, όπόταν έπί ώραίόυ τοιούτου ίππο^ 
δρομικοΰ ίππου ίππεύη κομψοπρεπής .κόρη καί ΰπερηφάνως 
πρέχη γύρωθεν τής σκηνής ώ; καί όπόταν έπί συμπλέγματος 
ίππων έκτελοΰσι διάφορα σχοινοβατικά καί γυμναστικά παί- 
γνια διάφοροι πσΐδες καί κοράσι*.

Τά ωραιότερα ιπποδρόμια έγένοντο είς Παρισίους καί διέ- 
τρ',ξαν τάς σπουδαιοτέρας πόλεις τής ύφηλίου, οπού έκέρδι- 
σαν μυθώδη πλούτη· ώς τοιαΰτα υπήρξαν τής οικογένειας 
Ρένε, Ρενσή κτλ. Εσχάτως δέ ό Βαρνουμ τής- Αμερικής 
έγένετο εκατομμυριούχος- .' ;

Πώς γυμνάζονται οί τοιοΰτοι .ίπποι. Ό μεγας διδάσκαλος 
Λουαγιάλ λέγει, οτι διά τοΰ μεεσπγίου καί τοΰ καρρόρου 
κατωρθοΰταΐ’ τό πάν. Ό ίππος είναι τό βλακωδέστερο* ζώον 
τής γης, άλλά κεκτηται μνημονικόν. Πρέπει λοιπόν, όπό
ταν ό · ίππος άνθίσταται νά τόν μαστιγώνετε καί όπόταν 
ύπακούη νά τφ δίδετε καρρότα .νά; τρώγη. Τό μνημονικόν 
του συντελεί’ δΰπω έίς τήν έκμάθησιν ιδού λέγει ό Λου
αγιάλ τό μυστικόν τής μαθησεως. Ή εκγύμνασες ίμως δέον 
νά γίνεται άπό τοΰ πέμπτου μέχρε τοΰ εβδόμου ετους τής 
ηλικίας του.
. Ό τρόπος τής ι έξασκήσεως τοΰ ίππου γίνεται ώς έξης· 
Διά νά πηδήση έμπόδιόν τι. Διά τής φωνής.καί τής κινή- 
σεως τής χειρός ένθαρρύνουσιν αυτόν καί άν μέν άρνεΐται 
εις ενέργειαν τό μαστίγιον, εάν πηδήση τφ προσφέρουν τά

ι

καρρότα, τά όποια τρώγει μετά πολλής εύχαριστήσέως.
, Διά ν’ άνοιξη κιβωτιδιον καί λάβη διά τών όδόντων του 

τό ρινόμακτρον ή άλλο αντικείμενο*, τφ δεικνύουσι κατά 
πρώτον έν άλλο κιβωτίδιον, περιέχον τά αγαπητά του καρ- 

,ρότα. Πλησιάζουσι τόν ίππον έκεΐ, τον βοηθούν ν ’ άνοιξη διά 
τής,ρινός του τό κιβώτεον καί ειτα τόν άφίνουν νά τά φά- 
γη. Τά λοιπά εννοούνται κ’έρχονται άφ’εαυτού. Ή εξά- 
σκησις γίνεται βαθμηδόν καί μέ ΰπομονήν. Ό φόβος άφ ενός 
καί ή μνήμη άφ’ ετέρου συντελούν εις τήν έκμάθησιν. Κα
λώς έξησκημένοι καί ωραίοι ίπποι μέ ώράϊον ανάστημα καί 
καλήν στάσιν προξενοϋσι μεγάλη* εύχαρίστησιν τοϊς θεα- 
ταϊς είς τά Ιπποδρόμια. “Οπως δέ ταΰτα γίνονται σήμερον 
συρρέει τόσφς πολύς κόσμος, ώστε είναι τά μόνα θέατρα,τά 
όποια καλώς ικανοποιούνται.

Ή Κορφλία Λόγιο υπήρξε* ή πρώτη γυνή ή ίππεύσασα 
έν τοις ιπποδρομίως. ■ Πρό αυτής μόνον άνδρες έφαίκοντο. 
Τφ δε 1845 ή φήμη της διεδόθη, καθ’βλην τήν Ευρώπην. 
Έλαυνομένη δέ περί τό τέλος τοΰ σταδίου της ύπό παρα
δόξου φιλαρεσκεία'ς, άφήκε τήν κλασικήν τής.άμαζώνος εν
δυμασίαν καί περιεβλήθη ίλληνικήΥ τοιαύτην. Μετ ’■ αυτή*" 
άνεφάνησαν ή Παυλίνα Κουζέν,' ή περίφημος ίιίπεΰτρια, εξτα 
<5έ ή Άδέλη Δρουίν καί ή Αιμιλία Λοασέ, ήτις εφονεύθη ίν 
τφ ίπποδρομείφ τών Παρισίων ύπό <ίδιοτρόπου ίππου, ή α
δελφή ταύτης Κλοτίλδη, ή συζευχθεϊσα τόν πρίγκιπα Δέ 
Ρέϊς, *ή κόμισσα Γκίκα, ή φονειΛιΐσα έπίσης if τφ ίππο- .
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ται, Εύγενής, προσηνής, δημοτικός καί αξιοπρεπής, πεπαι
δευμένος, καί γλωσσομαθήςειναι τό σέμνωμα τής κοινοτητος 
μας ένταΰθα καί -είθε ή Κυβέρνησες πάντοτε τοώύτους νά· 
τοποθιτή ε’ις τά μέρη· ταϋτα. · ,

Πρό μηνάς είχε συμβή έν Ρουχτσουκίφ πόρκαίά άποτεφρώ- 
σασα τό'κατάστημα τοΰ κ. Μανδαλάκη και τήν οικίαν, έν 
ή κατώκει ό κ. Κούρδογλους έν τή κεντρικωτέρ<κ καΏέμπό- 
ρικωτέρφ . δοφ τής πόλεως . αποζημιωθείς εΰτΰχώς δεόντως. 
Τήν. επαύριον έπεσκέφθην. τήν οικογένειαν τοΰ συνδρομητού 
μου .κ. Κούρδογλου ήτες ήτοιμάζετο ν’ άπέλθη καί έγκατα- 
σταθη «ς Κρήτην. Ευρον δ ’ «κα άπροσδοκήτως ευχάριστου 
συντροφιάν καί-ομογενείς ανεπτυγμένους. “Ητοι τον κύριον 
καί τήν κυρίαν Κούρδογλου μετά τής δεσποινίδος θυγατρός 
των Αικατερίνης καί τής δεσποινίδος Εύθαλίας Κβσμίδου,εΰ- 
φυεστάτης νέας όκ Φιλιππουπόλεως. Ήσαν δ’ εύχαριστη- 
μίναι δτι τοϊς .«δίδετο μετά τήν πυρκαϊάν ευκαιρία νά έπα- 
νέλθωσιν ε’ις τήν πατρίδά των και διότι αυτή πλέον ειχεν 
έλευθερωθη καί διότι αίέργασιΛι τοΰ κ. Κούρδογλου έν Βουλ
γαρία δέν Ζβαινον πλέον τοσοΰτον καλώς. Μόνον δέ η δε
σποινίς Αικατερίνη. έλυπϊΐτο^Γγκαταλείπδυσα πόλιν, ήνιΐχι 
τόσον πολύ συνειθίσει καί μεθ ’ής παιδιόθεν συνεδέετο μέτό- 
σας αναμνήσεις.- Ή κυρία Κούρδογλου ευφυής καί ώραία έτι 
γυνή, άναστήματος- μεγαλοπρεπούς καί κανονικού, μέ όφ- 
θακμούς ζωηρούς και- άπαστράπτοντας έκ τής άμέσου άντε- 
λήψεως τών πραγμάτων καί πάετονι έτοιμοπρόθυμος είς τάς 
άπανίήσ«ς,> είναι τύπος ωραίας άνδαλουσίας γυναικός,- ήν 
ό χρόνος o»v .καταβάλλει, αί δέ κοσμικαί περιπέτειαι ουδό
λως ούσιωδώς έπηρεάζουσι.

— ■ Καί ιισθε ευχαριστημένη, τήν ήρώτησα, διότι εγκα
ταλείπετε την,Βουλγαρίαν ή διότι μεταβαίνετε είς τήν 
Κρήτην 5 ,

-—Ούτε τδ εν ούτε τδ άλλο τόσον, μοί άπαντφ έτοίμως 
δσον διότι άλλάσσω διαμονήν καί μοί δίδεται ευκαιρία: νά 
ταξειδεύσω. . · .

Σημείου ίλευθίράς καρδίας τύπου, δστις .ζυγόν δέν ύπο- 
ΦέΡ«·

.-—Καί σείς δεσποινίς: Αικατερίνη ;
— θά επροτίμων κύριε Πρίντεζη, νά έμενον έδώ, δπου

έσυνείθισα, εις τόπον δπου-, γνωρίζω ή είς μέρος, τό όποιον 
δεν είδον ακόμη ;τ£ <£ναε. -

• Σημεϊον καρδίας.προτιμώσης τό άσφαλές<τοΰ άμφιβόλου..

— Και σεις δεσποινίς Εύθαλία τί προτιμάτε;
·— "Α, έγώ προτιμώ τήν Φιλιππούπολιν άπό κάθε άλλο 

μέρος. Λυπούμαι σε μόνον δπου αναχωρούν αί φίλαι μου καί 
μ’ άφίνουν μόνην.

Σημεϊον καρδίας γενναιοψύχου καί φιλάνθρωπου.
— Καί σεις, κύριε Κούρδογλου ; η σειρά σας.
— "Α, μά Κύριε Πρίντεζη, μάς εξομολογείτε, βλέπω, 

μάς λέγει εγειρόμενος μετά χαράς καί γελών, θέλετε καί 
καλά νά σάς «ϊπωμεν τάς: άντιπαθείας μας καί συμπά
θειας μας.

— Ναι άδελφέ, θέλω νά.ιδω τί καί πώς είσθε ευχαρι
στημένοι. ■

. — Νά σοΰ ’πώ, έγώ άγαπώ τήν πατρίδα-μου καί τήν 
εργασίαν. Δέν βλέπω τήν ώραν νά ΰπάγωμεν έκεϊ, διότι ε’ις 
τήν Κρήτην είναι δουλειά. Χ

_ ”Αμ’ σείς, τί προτιμάτε, μ’έρωτφ τότε ή κυρίαΚούρ- 
δογλου, κ. Πρίντεζη, τήν πατρίδα ή τά ξένα :
...-■ — Έγώ άγαπώ νά ταξειδεύω, τή άπήντησα καί νά βλέ
πω καί νά μανθάνω. ·

Τό ώραιότερον πράγμα,αγαπάτε σεις.
Το εσπέρας έφάγαμιν μετά τής οικογένειας Ψαλτίδου 

παρά τήν ακτήν τού Δουνάβεως έπί τού έξώστου τοΰ καφε- 
,.στιατορίου τοΰ Κ. Εύαγ. Βενίδου, δστις ήδη έχει καί μικρόν 
ατμόπλοιου έκτελούν άποκλείστικώς τήν γραμμήν Ρουχ- 
τσουκίου—Γιουργέβου. Ή γραμμή αυτή είναι τοσοΰτον 
διαβατική, ώστε δύο άτμόπλοια άνά δίωρον διάστημα,- 
?ν ρωμουνικόν καί έν ελληνικόν έκτελοΰσι τά πορθμεία. 
Ό κ. Βεκίδης παχύσαρκος καί εύφραδής άνήρ ήτο- πα
ρών ώς καί ό κ. Εύσταθιάδης, κοινός φίλος και ένώ έτρώ- 
γομεν εχοντες πρδ ήμών τό ωραίου θέαμα τού Δουνάβεως, δ 
κ. Ψαλτίδης εκτάκτου ζωηρδτητος καί ευθυμίας, τό εσπέ
ρας έκεϊνο ήθελε καί καλά νά μάς άπασχολή είς ρωμαντι- 
κάς καί πλατωνικές συζητήσεις περί τής θεωρίας τοΰ κρί- 
νειν καί σκέπτεσθαι κατ’ ουσίας καί τύπους, τοΰ γράφειν 
καί άντιλαμβάνεσθαι. τοΰ διατυπεϊν καί έκφερεσθαι τάς εν
τυπώσεις καί τοΰ διαβουκολεϊν. καί φαντάζεοθαι τάς ιδέας,εως 
δτου ή καλή κυρία του μάς έσωσεν έκ τής πλημμερολογίας 
του ταύτης δοΰσα εύθύ τέρμα είς τήυ ατελεύτητου συζήτησιν, 
εΐποΰσα :
—- Μά, Παναγιώτη, δέν άφίνεις τόν κ. Πρίυτεζη. νά φα- 

γη δπου έχει τόσην δρεξιν καί συ τδν έζάλισες ;

—----- --------- Λ
Τήν ίπαύριον πρωίαν έπιβάς μετά τού Τάκη, δστις δέν 

έβλιπε τήν Δραν νά πλεύσωμιν τον Δούναβιν, έπί τοΰ διά 
Βραΐλαν άναχωροΰντος άΰστριακόΰ θαλαμηγού, άπήλθομεν - 
δι ’ Όλτίνιτααν, δπου έφθάσαμεν τό έβπέρας, και παραμεί- 
ναντες ένταΰθα επί εν ημερονύκτιου, έπιβκεφθημεν τούς ολί
γους συνδρομητάς μας έν οίς τούς άζιολόγους κυρίους Ν. 
Ζαβόν, Λ. Προσαλεντην, Γ. Σταμελατον καί Ν. θιοδώ- 
ρου καί προς τό εσπέρας άνεχωρήσαμεν διά Βραΐλαν.

\"Επεται σητίχεια)

—----- — > Ο I —

Ό γηραιός Άοκληπιάδης κ. I. Π. Πύρλας άπηύθυνε 
τόν εξής συγκινητικόν αποχαιρετισμόν πρός τούς συνδρο- 
μητάς αύτοΰ. , 
»Ληξάσης τής έκτυπώσεως τοΰ πίνακος όλων τών περί-· 
εχομένων έν τοϊς έμοΤς συγγράμμασι, λήγει καί, ή έπί 
είκοσι καί έν έτη διαρκέσασα δημοσίευσις τον κοινοφελοΰς' 
«Φοίβου» μετά τόϋ «Παραφοίόου» καί τοΰ «Ήλιου». 
’Ελθόν γάρ τό άπόφευκτον γήρας καταργεί πασαν σωμα
τικήν εργασίαν. Τό γάρ σώμα παρέχει τφ νώ τά όργα
να τής ένεργείας.

Έπί ήμισυν αιώνα καί πέντε έτη, άφ’ ής έληξαν αΐ 
σπουδαί μου, είργάσθην έν τήωραία και εύρυχωρω ιατρι
κή επιστήμη, καλιεργών ταύτην άδιαλειπτως,συγγραφών 
καί διδάσκων,ϊνα τή φίλη Πατριδι συνεισφέρω καγώ τό 

■ κατά δύναμιν κατά τε τήν επιστημονικήν, καί πολιτικήν 
βελτίωσιν τής πατρίδος.

Έκοπίασα καί είργάσθην πολύ, έπάλαισα κατά τών κοι
νωνικών υποθέσεων καί περιπετειών, διήλθον πάσας τάς 
κοινωνικός ύπηρ'εσίας, ένίκησα καί άφικόμην είς τό πέρας 
τοΰ σκοπού μου, διάγων νϋν άτάρά^ως ύλικώς καί ηθι
κώς, ουδενί χρεωστών ούδέν χρηματικόν. Ό,τι απέκτησα 
ανήκει τή εργασία μου, ούδέν έκ πατρός,ούτε κληρονο- 
μιας έσχον. Παρέσχον δέ πολλοίς πολλαχοΰ πολλά τών. 
έμών χαριν εύεργεσίας καί πατριω-τσμοϋ πρός τό καλόν».

Εϊη μοι τό έμόν τέλος άνώδννον καί άτάρα* 
Χον>·

: Είς τους συνδρομητές τούτους· θ ’ άποοτέλλ^τβι απο 
οήμερον δωρεάν τό Δελτίον μέχρι-τέλους τοΰ Δ' έτους 
αύτοΰ. Οί έπιθυμοΰντες προηγούμενα, τεύχη ή τόμους 
άπευθυνθήτωοαν εις τήν Διεύθυνσίν μου Δελτίου τής · 
Βιομ.'καί Έμπορ. ’Ακαδημίας Άθήναι, (πλατ. Κάνιγ- - 
Υ°ύ· .

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

. Ή άγαθοποιία κα\ Λ εύχργεσία εΐναι θεία δωρή
ματα. ' ·■

Οί αγαθοποιοί καά εύεργέται δέν γίνονται άλλά 
γεννώνται.

:Τάς κοινωνίας βελτιώνουν -ούχι οι άνθρωποι 
άλλά οί θεοί.

Ή άγαθοποιία καί ή εύεργεσ'ία άποόλέπουσιν είς 
πολλούς ανθρώπους.

Ή Ελεημοσύνη είναι ύλικάν καλόν καί παρέρχε
ται, Λ άγαθοποεΐα μένει.

Ό έλεήμων δέν είναι αγαθοποιός, :

■. Ό,τι μένει καί δέν λησμονεϊται είναι αθάνατον.

ΟΙ 'Αρχαίοι δέν έθεώρουν την Ελεημοσύνην ώς 
σημαντικήν άρετλν. ■

Ό ’Ιησούς Χριστός Εδίδαξε τήν Ελεημοσύνην 
ώς ανθρώπινον καθήκον ώς θείαν Εντολήν.

, ■·

ι.
I-

δρομίφ ύπό. τοϋ -ϊππου αυτής Σουλτάνου, ή "Αννα Φελής, 
Έλβίρα Γουίρα-κτλ. Έκτοτε πόσους δέν ειδομεν· ίππους χο
ρεύοντας τό. βαλς, ή τήν πόλκαν, ίσταμένους- έπι ενός πο- 
δόςγ άνορθουμένους ή καθημένους, βαδίζοντας όπισθοδρομι- 
κώς, διασταυρουντας τούς πόδας>· συστρεφομένους κτλ. Ήδη 
ύ τού ιπποδρομίου'ίππος παίζει δόμινο, δεικνύει τδ συμπαθέ
στερο» πρόσωπον. μιάς συναναστροφής, πηδά-κανονικώς καί 
-διέρχεται διά μέσου>χαρτίνων στεφάνων, ρυθμίζει τό βάδι
σμά του-κατά .τόν χρόνον τής μουσικής, εισέρχεται Ιντός τοΰ 
υδατος καί διέρχεται άφόδως διά μέσου τών φλογών κτλ.

Καί μήπως οί πρώτοι άνθρωποι δέν έτρωγον τους ίππους; 
Έν Άσίφ, πρό αιώνων Ζτι, τό ϊππειον κρέας άνεζητεΐτο 
ύπό τών ταρταρικών φυλών.
Λ. Οί πρώτοι πάπαι τής ρωμαϊκής εκκλησίας άπηγόρευσαν 
τήν χρήσιν τοΰ ίππου διά λόγους ιδίως πολιτικής οικονομίας. 
Ό ίππος-έδει νά χρησιμεύση είς τήν οικιακήν χρήσιν καί

ΚΕΦλΛΑΙΟΝ γ .

Σύγχρονος:χατά&ζασις.—Ιπποφαγία,— "Οπως ό -όοΰς·.— 
Τ«7ιπή .έέζες.· . t

.νΜολλόΙ έγρεςψαν λίαν, -εύνοικώς περί ίππων καί δικαίως 
άφιίρω,άαν.δλοκλήρους σελίδας περί αύτοΰ καί τής καταγω
γής του^άλ-λή τά μέλλον του καί τό τέλος του φιΰ ! ού- 
» ι __ -Ό. >Α >ε . —**·■< . « α ί : τ> __ ’ ι λ . ._ * δεις προΐδεν^.ν.:·:ίΑρισ'Λτέλη?, ό-Λιννέ, ό Βυφφων, ό Δαρ- 

■' βιρος κτλν ^συδέΐίπερί'τούτου άναφέρουσι.
φλλά τί θί γέίη Κίππος, έάν δεν σύρη πλέον τάς άμά-

4 ·.·ξάς· »^ά Λτδν τρώγωμε,ν. Δέν ύπάρχει ίλλτ> λύσις* Καί
,’δΐατί νά μή τόν τρώγωμεν, §πως τόν βουν ; Πρό πεντη-

Ιππου

ρ^ατί νά μή ,τόυ τρώγι^εν, §πως τόν.. ,βοΰ· 
·ήε«ταε»ία#4τί^-;τί ζήρ^εα,.τούτο,. άλλά/δέψέλύθηΛίσέτι.
At,Λ* · ν··

’*‘7*♦’. . r

I ■ I . Ί .
είς την καθαρώς πειθαρχικήν καί πολιτικήν ταύτην άπαγό- 
ρευσιν ή ίπποφαγία. εξηλείφθη έπί δεκαπέντε αιώνας άπό 
τής Ευρώπης.. Ό δέ Γρηγόριος ό Γ' . έν τινι-αύτοΰ πρός τόν

1 ι
.·.-■■

■ι .

β®
,. ___

Βονιφάτιον Επιστολή του, ίπέτασσε αύτφ νά· «πιβάλλη αύ- 
στηράν τιμωρίαν είς πάντας τούς-τρώγοντας ίππειον κρέας. 

Τφ 1856, ΐ> Ισίδωρος ΟβοβΌγ-δάΐηΙ-ΗΠβίΓβ.ΐξέδωκε 
βιβλίου, δι’ ού προσπαθεί νά άρη τήν δεισιδαιμονίαν ταύ-^ 

. την. Φαίνεται δμως, δτι ή ίδέα αδτη τελεσφορεί καθόσον ή
Ιπποφαγία είσεχώρησεν ήδη πρό πολλοΰ έν Γαλλία άφοΰ έγέ- 
νετο άρχή «ίς Γερμανίαν καί Αυστρίαν. Οί "Αγγλοι μετ’ 
ού πολύ δέν θά λέγωσε μόνον αλλά' καί χορστικ.
(horsesteak). «Δέν είναι άδικον, ίλεγιν ό Saint-Hilaire 
τφ 1840, νά χάνη ή Γαλλία εκατομμύρια χιλιογράμμων 
καλοΰ κρέατος, ένφ εκατομμύρια ένθρώπων στερούνται αυ- 

. τοΰ καί πεινώσι ; - -
Ό ίππος διά νά τρώγεται, πρέπει ώς ό βοΰς νά μή έρ- 

. γάζεται ίνα μή. κοπιάζη καί τότε τό κρέας του καθίσταται· 
παχύ καί,νόστιμου, ΆλλάτΙ .γίνεται με τάς θρησκιίας.δπου 
άλλαι μέν άπαγορευουσι τό βόειον καί άλλαι τό ίππειον 
κρέας ; Μήπως δτι οί Ρώσσοι δέν άποφεύγουσι τόν λαγω· ; 
όν ; Οί δέ Τούρκοι, Άραβες, Πέρσαι, δέν τρώγουσι τον χοί
ρον . Ό Μωάμιθ, άπηγόρευε τούτο, διότι καί ό Μωΰσής δέν 
τό έπετρεπεν, έπειδή Επιφέρει τήν λέπραν.

Τό αυτοκίνητου καταργεί όλονεν τήν χρήσιν τού ίππου, 
καί ό άνθρωπος θ ’άναγκασθή άκων νά χρησιμοποιήσει αυ
τόν είς τήν τροφήν του, άφοΰ καί ή επιστήμη συνίστησι τό . 
ίππειον κρέας ώς θρεπτικώτερον . τοϋ βοείου. Άπεδείχθη δέ 
ότι τρεις ίπποι 100 χιλιογρ^ βάρους, παρέχουσι 55 κοιλά

t
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καθαρού κρέατος, ένφ 0· βοϋς δίδει μόνον 52.
Είς.,τήν. Γαλλίαν άπό τής εισαγωγής τοΰ χριστιανισμού 

μέχρι τών πρώτων χρόνων τοΰ δεκάτου ΐνγάτου αίώνος δέν

■ιf
ίππου - *
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ίφαγον 
ι· ;■

-,'-;'-.''. .Γ>· - ·« · V .
σχεδόν ίππειον κρέας. Κατά δέ. τον Κριμαϊκόν πόλε
iΧΤ-:__ „„_α _Δ.. II.'__________1^1__________(Λον ώς και έπί Ναπολίοντο^
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΏΣΕΙΣ
* Λ <· ■ ♦·-·· ■>.

. Ό άριΛμάς ο τά πάλαι
,' ' '

Μεγάλην σημασίαν εϊχ» .τό πάλαι 4* αριθμόςούτος. ■. ,;
Ό έ» Τρωάδι λοιμός διήρκεσεν 9 ημέράς. ' ? ' Λ

. Αί Μοΰβαι ,ήσαν 9 .
• Ή Λητώ ώδυνεν 9 ημέρας όπως πέξη τδν ■Φοίβον ’Απόλλωνα. | 
Αί δέ θεαι έταξαν περιδέραιονϊχρυσσδγ'θ-πήχεω» τή ’Ιριδι ivaj 

- φέρη τή» Εΰλήθυίαν νά ελευθερώση τήν'Λητώύ 7 . j

Μΐ’θολογιι:ίι άλληγορία J

Ή Φοίβη ήτο τιτανίς. -Αύτη «γέννησε τή» Λητώ (τό σκότος). Ή; 
Λητώ «γέννησε δύο τέκνα, τδν ’Απόλλωνα (τρ φώςρ καί τήν Άρτε-·.· 
μιν τή» (νύκτα),οπερ «κράιει εΐς τάς άγκάλας της. Ό ’Απόλλων-, 
«καλείτο καί Φοίβος, 8τάν άνέτελλε καί έλίγετο Φοίβος ’Απόλλων,?, 
δστις ήτο διδάσκαλος: τής μουσικής, κάί- τών εννέα Μουσών άί θπσϊαιί 
υποδεικνύομαι τδν πολιτισμό»; Ό Φοίβος Άκόλλων ητο διδάσκαλος·' 
τήί 'Ιατρικής και μέγας.ιητρόι, σώζων τούς νοσουνται «κ του βανχ-ί 

. του. Δια τοΰτο δ Απόλλων ,ήτον δ πατήρ τής ύγιίας,' έλέγ.«το.κα,!: 
πα'ήων, άκέστωρ. οδλιοί,.άλί.ξ|κάκΐ.ς_χϊλ._. .·-—-----·' ■

ι
ΕΠηΤΓΜΰ|ΐ1ί^ίΠΑΙΓΡίίΟΝ

Λ
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Η παραδοξος κανδηλα

Άπλούρτάτον, ώραΐον, και. πρωτοφανές τό πείραμα 
τοΰτο. Λάθετε ,έν τεμάχιον κηρίου- (σπαρματσέτου); 
καί, καρφώσατε κάτωθι αύτοϋ καρφίον το,σούτόυ βάρους,;

' όσον απαιτείται διά νά κρατηθή πλέον έν τω ύδατι τό 
κηρίον, και ' μόλις: νά έξέχη έν τή έπιψβνείβι τοΰ ύδατός. 
ή ανωτέρω άκρα τοϋ κηρίου, ώς έμφαίνετας. έν τφ παρα- 
κειμένω σχήματι.

Ήδη άνάπτετε τήν θρυαλίδα καί στοιχηματίσατε μέ-^ 
τά φίλου ·:σά.<, ότι θά καή όλόκληρον - τό;. κηρίον ώς έχει' 
έν τφ μέσω τοΰ ύδατίς.

. τής Ρωσβΐός έβιδον εις’τόν στρατόν(πίίίιον κρέας.'·Τφ. 1845 " 
; ή χρήσις του έίρήχθη εΐς Βαυαρίαν, Τφ 1855 ε’ις .Γερμα

νίαν έγενικεύθη.νΉ ήκβλούθησί Παράδειγμα καί;
. I

Άπβθίωβε^/τσΰ' ΐπρβν.--*
Α *

*■- > ■

1·.
Λ.• · I ,. ■ I.

ειί Βιέννην τφ^Ι 868- ίσφα^π»2,000 ίππους δι» τον στρα
τόν. · * ? ' » ·' ;

,£!ϊς Παρωίουφ τφ

*

λ* ' »

1865
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'·.· Και όντως παρά τήν παρόυοιαίαμένην κατά πρώτον 
παραδοξότητα αύτοϋ είναι . φύοικότατον,’ δτι έφ ’ δοον 
τό κηρίον σά' καίεται, θά έλάτοΰται τό. βάρος.αύτοϋ και 
επομένως θ ’ άνέρχήται. βαθμηδόν πρός τά άνω, άψ ’ ε
τέρου ή: περιφέρει α τοϋ -κηρίου, ψυχόμενη υπό τοϋ ύ-

C

γρου θά καίεται βραδύτερου · ή έν τφ ρέοφ' τόϋ^ άέρός 
και θά-σχηματίζεται κύλώμα βαθύ έν τφ κήρίω ώς φαί
νεται δείιοθεν, ούτως ώστε η θρυαλίς' θά καη μέχρι Κε· 
ραίας. ·λ

Ή πρακτική ωφέλεια τοΰ πειράματος εΓναι ή έίής.
Ή φλοί τής κανδήλας ταύτης εΐναΓσταθερά και μό

νιμος, σχεδόν φαινόμένη. .
Τό κηρίον θά καή εντελώς, είναι τό οίκρνομικώτερρν 

• μέσον τής καύσεως τών κηρίων, είναι δλως άθωα καί 
ακίνδυνος κάνδήλά. - i

Συνάμα δή, επειδή η:φλόξαύτη εΐνάι σταθερόν φωτει
νόν σημεΓον ώο ή έπιφάνεια τοϋ ύχροΰ και έπειδή ή έ- 
στία αύτη δέν μεταβάλλει ύψος είναι χρήσιμος είς τάς 

χφωτομε.τρικάς.δοκιμάε, τάς σ.κοπούσαε τήν καταμέτρησιν 
και .τήν φωτεινήν έντασιν τών διαφόρων φλογών.

φ Π.

λεϊϊό·ιππειον,'κρίαί y ίΐτα ήνεώχθησα,ν καί άλλα. Ό δε πό- 
λεμο; τοΰ 1870-71 έγενίκευόφ τήν χρή'σιν του παρ’ άπαντι 'Λ 
τφ λαώ. ' ■ — :

Ή πολιορκία τών Παρίσίων, ήτις ήνάγκασε τούς καΐοί- 
Κους νά τρώγωσν τάς γαλές, και' τούς ποντικούς έξόυδετέ- 
ρωσε τήν ίειαεδάιμΟνΙαν τών νά τρύγω« τό ΐππειρν 1 κρέας 
και πλειστοι έσώθησαν τίς πείνης διά τής χρήσιως τούτου. 
Ήδη .γίνεται .πάντοΰχρ,ήαι.ς είς Παρεσΐους και ή πτωχή τά- 
ξκ/εύρε τήν. .σωτηρίαν της, διότι t’vat- ήδη; αφθόνον κάί'εύ- 

- θηνόν. Εΐς τά ξενοδόχεΐα εύρίσκέτε ζοψ-όν ϊππειον,. κοτελε- 
τας. ίππον, ϊίκπειρ'Υ ίίρϊας: μέ λαχανικά, ντολμάδες κτλ.

Ό φιλόσοφος Βριλία-5«βαρέγ -έ^ρέν αύτο'έξαίσίονΐ τό δέ 
; πάχος του·.πάρομόεάζε·. πρός.τό τής χτίνός.

Ή ΐάν-μαρκία, ητι< παράγει-' πολλούς·· ίππους, έγένετα . 
ήδη Ιπποφάγος. Τφ' 1895 έφαγε» ή Δανιμαρκία μόνη 2,800 

: .ίππους'' Έν Ν5?δηγί« τφ1894 ι κυριώτεραι ενδεκά πό·. 
λίες εφαγον 1,953 ίιέπους. Ή Στοκάλμη,' πρωτεύουσα τνις 
,Σουηδίας αταβροχβίζ1ι 2,000 ί«πους κατ? -έτος.· Τί δέ θα 
',γίνΐ9 προΜχώς'μέ τήν κατάργησ^. τοϋΛππού’υτής ' μεταφο- . 
ρβς ; Τόίππειόνκρεας θά πωλήται τόσον εύθυνά, ώστε ή 

.πάΤάνάλώσί^βυ/θ ·'αύξήση ημαντικως. ,*
' Ήδ-ή πριΫ ή περάνωμεν τήν ιστορίαν'τοΰ ίππου ένταΰθα 

έφείλωμεν τήνηάποθέώσίνη ό.ηTlpiira δέ καί κατ ’ εθνικόν 
καθήκον > ν’ άναδράμωμεν εΐς τδν ελληνικόν πολιτισμόν διά 
νά τΰχωμεν τοΰ ‘·β ·»4—--ι -λ.—λ-.οι

W’·· < Γ·ΐ^·ν

*

σκόποΰ.' Ήέλλην-κή γλυπτική άπεθέωσε

ι J

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΠΣ

Δ. Κ. Σ. Τρίπολιν. Συνδρομή σας έλήφύη. Άπόδειξις μετ’ά- 
ριθμοϋ .λαχείου σας εστάλη ταχυδρομικώς.—Δ. Κ. Λ ε 6 α δ ε ί α ν. 
’Επιστολή μέ αποδείξειι κιί Ήμερόγια έλήφθησαν. Ευχαριστούμε». 
=Σ. Κ. Καγιαδζίκ. Δελτάριο» έλήφθη. “Εχει καλώς ώς γράφετε, 
αλλα ανάμενόμεν άυντόμως νεωτέραν σας.—Δ. Κ· Κ ωνστα,νταν. 

.Δελτάριο» έλήφθη. ’Εχει καλώς, φύλλα σαςάπεστάλησαν ώς γράψε
ι»·—I. 2. Άγρ ι ά ν Βόλ ο υ· Συστημένη μέ συνδρομήν σας ελή- 
φβη. Εΰχαριστουμεν πολύ Άπόδειξις μετ’ αριθμού'λαχείοα σας 'τα
χυδρομικώς.—Κ. Ν. Τ. Φιλ ιατρά. Δελτάριον έλήφθη. Σάς ά- 
πηντήσαμέν. Αναμένομε» νεωτέραν σας.—A. Β. Κέρκυ ρ α ν. Ζή· 

. τούμενα φύλλα σας άπεστάληααν έκ νέου;.Έχετε όλεγην ύπομονην 
καί δλα θά τακτοποιηθούν. ’Επίσης προσεχώς θά ιδητε πολλάς καί 
καλάς βελτιώσεις είς τδ φύλλον.—Κ. Τ. Βόλον. Δελτάριο» έλή
φθη. Φύλλα ήδη άποστέλλονται άνά δύο καί τακτικώς. 'ΗσυχεΐΤε, 
—Δ. Μ. Σιστόβιο». Βιβλία καί. περιοδικά σάς άπέστάλησαν 
ήδη. Βραδύτης ενεκα πολλών ασχολιών, Ί. G JiTannah Georgia. 
’Επιστολή σας μέ περιεχόμενα έλήφθησαν καί σάς ευχαριστούμε». 
πολύ. Μέ γραφόμενα σας δέν συμμορφωθησόμεθά ώς πρδς τήν απο
στολή» του φύλλου.—I. Μ· Σΰρ ον. ’Επιστολή σας μέ αποδείξεις 
έλήφθη καί σάς εύχαριστοϋμεν. Έν καιρφ μάς στέλλετε τήν.έχκα· 
Θάρεσιν.-Α, Α. Άργοσ τόλ ι ο.ν. Επιστολή έλήφθη. Άγαμένο^ 
με» ώς 'γράψετε. . - j

Έχετε υιούς, αδελφούς, συγγενείς καί φίλους οί όποιοι 
ποδηλατοϋν καί θέλετε νά τοΐς κάμητε μποναμά; Λάδετε 
τήν καλοσύνην νά μεταθήτε είς τήν ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙ- 
ΚΑΝΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ τών κ. κ. X. 
ΓΡΙΜΠΙΛΑ καί Γ· ΜΙΣΘΟΥ, όδός ’Ακαδημίας καί 
Σίνα έναντι Άστυκλινικής.

Έκεΐ θά εύρήτε πράγματα ωραιότατα τά πε
φημισμένα ποδήλατα Ντεφέντερ ( Defender ) τά όποια 
τρέχουν μόνα τους, φανούς, κουδούνια, σάλπιγγες', φα- 
νέλλες. ποδηλατικιές. — SEN-SEN (σεν^σέν μπύρα άγ- ■ 
γλική Tennente, αρώματα κλπ. κλπ.) μέ τιμάς ανεπίδε
κτους συναγωνισμού καί έπί τή ευκαιρία μάλιστα τών 
εορτών έκπτωσις 30 θ/0.

Έκεΐ καί τήν γνωστήν ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ ΣΧΟ
ΛΗΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ τήν άλως καηά αμερικανικόν 
ούοτημα λειτουργοϋσαν. ·

Έτηόκβφθύτ® καί Oil πβιόΰΛτε-

τόν ϊππον. Ό ίππος τών βλλήνων καλλιτεχνών εχει τό πρω
τότυπόν του έν αύτφ τω Πάρθινώνι, Είναι έκεΐ ρωμαλέος 
καί υπερήφανος, οίος τόν άναφέρέι όλόκληρος ή ιστορία άπό 
τών άρχαιοτάτων χρόνων. Είπομεν τήν ιστορίαν του, είδο- 
μεν τήν άνά τούς αιώνας έξέλιξίν του, ήδη τετέλεσται, έπέρ- 
χεται ή άποφρΚς νύξ. .

Ή Γαλλική Αναγέννησις ίξύμνησε τόν ίππον έν τή φιλο
λογία, -ζωγραφική, γλυπτική καί ιστορίγ. *Εν ’Ιταλία πρέ- 
πει-νά ϊδη τις τούς όρειχαλκίνους και μαρμάρινους ίππους 
έν Φλωρεντί.φ, Ρώμ-ς, Βενετίγ κάί Φερράρα ώς και τάς άθα· 
νάνους ελαιογραφίας τσϋ Fra Paolo Lippi διά νά θαυμά- 
ση τήν άποθέω.σιν τοϋ ΐππου. Είς ’Ολλανδίαν τδ ίδιον, απο
μιμούνται τήν Ιταλίαν. Πανταχοϋ οέ τό αύτό συμβαίνει 
μέ ύφος έκαστον έβνικόν. Είναι αδύνατον, νά περιγραφή τις 
ένταΰθα άριθμητικώς τί δ άνθρωπος μετά τοϋ ΐππουδιέπρα- 
ξεν έν τή εξελίξει τής .ιστορίας. . '

,

X 143

ΜΕΓΑ, Γ ΑΛΑΚΤΟΓΊΏΛΕΊΟΝ
ΕΜΜ· ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

’Οώς Σταδίου ίπίνανζι βι&τξ>ρυ Βα^τί.

■ ·, Ύπάρχουστν τά';καλε|τ·ερα καί παχύτεοα γάλα- 
κτα, νωπότατα βούτυρα ποόβετόν καί άγελάδος, ρι- 
ζόγαλα γλυκύτατα, καϊμάκι περίφημον· Πρός τού- 
τοις κατασκευάζονται λουκουμάδες ανεύατολ γευ
στικότατοι καί μυρωδάτοι, καταίψι γεμιστόν μέ κα
ρύδι καί άρωμα, πουγάτσα δέ πρώτης ποιότητος 
τού γάλακτος, άνεπίδεκτος συναγωνισμού.ΟΙ έχον- 
τες δρεξιν άς προσέλθωσιν, ιδίως δταν κάμνει 
Χος.

Δέχεται καί παραγγελίας

ΚΩΝ· φ. SKOKOT

>φ<φ<

ΗΜΕΡΟΑΟΠΟΚ
' ΤΟΥ

'''·-/■■ 19 0 0
. rumms, mmw M'rwioffitib v 

TOMOS-1 βσ« — ETOS
Ό έφετεινος τόμος του λαμπρού-κάί πανελληνίου φήμης 

. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΚΟΚΟΤ TOT I 900 
είνε έξόχως επιτυχής, δ τελεί,ότερρς.καί 'πλουσιώτερος τής όλης.σειράς. ■ 
Φαντασβήτε πλέον τί πλούτος, τί ποικιλία, τί ευφυΐα καί χάρις καί 

-αίοβημα περικλείεται εις τδν τόμον: τοΰ 1900, άφοϋ οί προηγούμενοι 
κρίνονται ώς αμίμητοι και απαράμιλλοι, θαυμάσιοι είς τδ ειδός των.

Είς το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ.ΤΟΤ I 900 έξεικονίζε· 
ται καί πάλιν εν σμικρφ ή σύγχρονος έν Έλλάδι λογοτεχνία.

Άποτελεΐται άπο 450 πυκνός,, κομφάς καί χαριτιομένας σελίδας' 
Κοσμείται δι’ 60 πράγματι κάλλιτέχνικών·εικόνων καί γελοιογρα- · 

•φιών εύφυεστάτων. ίίεριέχμ 8έ υπέρ τά 30 θέματα, κύ διατριβάς 
ποιήίλης φύσεως διηγήματα, ποιήσεις,, ήθόγραφίας, κοινωνικός 
μελέτας, ιστορικός- πραγματείας, κωρώθΙ’ί, μονολόγους, λαο- ' 
γραφίας, όδοιπορικάς έντυπώσεις^ σκαλαθύρματα, Επιγράμματα, 
άνέκδοτα, σατυρικά παίγνια, γνώμας,· σκέψεις,-.συμβούλάς, βιο- - 

-γραφήματα, καί ,έν γένει, 3,τι εύφνίί δυνάμενον νά
διεγιίρη τό ένδιαφέρον, τήν σκ/ψιν,τήν φαντασίαν,-τό αίσθημα.

Συνεργαται είσί κάί έφίτος- περί- τούς 50—δλή δηλαδή ή φάλαγξ 
τών έ» 'Ελλαδι κορυφαίων ποιητών, καί πεζογράφων.

Διά την άπόκτησιν του ύαυμαβίοΐι 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΚΟΚΟΥ ΤΟΥ 1900 

χάριν τών άπανταχοΰ φίλων καί ανταποκριτών τής «Φύσεως» άνα· 
δεχόμεβα την αποστολήν αΰτοΰ εις-πάντας έμβάζοντα ήμΐν το ισότιμον 

Φφ. χφ. β δεά τό ΈξωνερςκΛν «

Άλλά πιριωρίσθημεν έπί τοΰ άντιχαμίνου τούτου «ως 
ίδώ; *Ο;τι ήθέλομεν ν ’ άποδϊίξωμεν, τό έπράξάμιν. Έπί- 
κειται τό τέλος τοϋ ίππου. Ιδού τό πάν. Τά πράγματα 
όμιλβϋ:ιν άφ’έαυτών κ*ί δεν έχομε* άνάγκην πλειοτέρων 
άποδείξίών. Ό ίππος δέν θά εάλιίψη βεβαίως ταχέως, άλλά 
θά παύση'νά έξυπηρετή. Ή μηχανική κίνησις υποκλέπτει 
τήν δύναμίν του ! ■
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ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
■ (Conserve» alimentaires)
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. ΕΝ ΓΑΑΑΖΙΩι

. t ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ I 882

xae τεμηθέν δδά «εντε βραδέων χαέ Απλωμάτων τεμή$ χτλ·

ήτοι .· διά Διπλώματος Τιμής τοΰ 1896 (Bordeaux), Διπλώματος Τιμής τοΰ 1897 (Arcachons) Δι
πλώματος Τιμής τοΰ 1897 (Bordeaux), Μεγάλου Bpa6elov Τιμής τοΰ 1898 τύνΠαρισΙωΐ καί Δι
πλώματοςςχτός συγαγώνιβμοΰ τοΰ 1898 Παμιοίι&τ.

‘ Τό πεφημισμένον τούτο κατάστημα μοναδικόν καθ’ βλην τίιν ’Ανατολήν είς τό είδος του διά τήν 

έκτακτον έπιτνχίαν τών παραοκεναζομένων προϊόντων τον, παράγει κατ’ έτος μέγαν αριθμόν έδω- 

διμων έκ παντοίων λαχανικών καί καρπών, οίον, ντομάτας, 

Μ| κολοκυθάκια, μπιζέλια, φασολάκια, μήλα, ροδάκινα, λεμονά- 

Μ| κια κτλ. τά όποιαδιατηρούνται νωπότατα καθ ’ δλον τόν χει-
■ μώνα καί έβραόειίθησαν έκ τών πρώτων είς δλας τάς Εΰρω- 

■Η παϊκάς ’Εκθέσεις διά τήν άκραν έπιτυχίαν: των-; Τό κατά- 

Ml· ,στημα καταναλίσκει καθ’ έκαστον έτος Καθ’ είπασάν τόν Ρον- 

ΜΙ μανίαν μέγαν άριθμάν κυτίων νωπών τοιοιίτων έδωδίμων καί 
ΜΙ : δέν προφθάνει τάς παραγγελίας τοΰ έξωτερικοΰ.

ΜΙ · Ή δ’έπιτνχία καί διατήρησις έν ώρα χειμώνος έν καλμ 

Η καί φυσική καταστάσει τών παρασκευαζόμενων ποικίλων είδών

■ Τθν,. μοναδικής προελ^όσεως τοΰ- τόπου, έφείλκυσαν την προ-

■ θ'θχήν οΰχί μόνον τών έντοπίων καταναλωτών του, άλλά καί 
Μ της Εΰρώπης ακόμη, οϊτινες πάντες έθαΰμασαν καί έπήνεσαν 

Μ . τΐίν τάξιν, έπιτηδειότητά, καθαριότητα καί ακριβή διατήρησιν

■ έπί πολΰν χρόνον έν καταλλήλοις κντίοις, Πάντων τών έν αΰ- 

■ . τοίς έγκεκλειοίμένων φυτικών έδωδίμων καί καρπών ·

Ό κ. Ενότ. ΡονκλιώτΉς κατώρθωσεν οΰτω. νά παρέχμ έν ώρα χειμώνοςο,τι τό θέρος· φιλο

δωρεί καί νά διατηρμ έν νωπωτάτμ καταστήσει δ,τι ό χειμών Καταστρέφει.

, Ζεΰς έν τη φΰσει. . -. ;
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Έν ’Αβήνβις ίχ.τΐΛ ννκογραφίίον των ΚαΛΜί^Ικαι ANESTH 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ
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