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ΤΗΣ «ΦΓΣ.ΕΩΣ-

Ώς άνηγγείλαμεν έν προγενεατέροις φύλλοις τής 
«Φύσεωςν έγενετο τή ιη Φεβρουάριου παρελθόντος έν 
τοϊς γραφείου ήμών ενώπιον έπιτροπής έκλεγείσης μετά· ίύ των προοελθόντων συνδρομητών μας, ή έκκύβευοις 
τών λαχείων τής «Φύαεωςν καθ’ ήν οί κάτωθι άναφε- 
ρόμενοι 200 αριθμοί κερδίζουοι τά επόμενα αντικεί
μενα, ήτοι ·.

Ό ιοί άριθμός Γαϊθ τον έν Κωνοταντινονπόλει 
ουνδρομητοΰ μας κ ώ. Περδίκη, κερδίζει τό χρυοαύν 
ώρολόγιον.

Ό 2ος άριθμέε φιδ τού έν Πειροιεϊ ουνδρομητοΰ 
μαε κ. Η. Χτάμου, κερδίζει τό όπιοθογεμές όπλου.

Ό 3ος αριθμός 416ο τού έν Άθήναις ουνδρομητοΰ 
μας κ. X- Δρακάκη, κερδίζει τό πολυκροτον.

Ό 4οε αριθμός ιο6ι τού έν Αθηναίε ουνδρομητοΰ 
μας κ. Κ. Βενιζέλου κερδίζει τι^νουακευήν τής τραπέζης.

Ό 5ος άριθμός ηοφό τον εν Καρυοτω κ. ΌΘ- Πα- 
λιονρη, τό ώραϊον μελανοδοχείου.

Ό 6ος άριθμόε 3οιφ τ°ϋ έν Θεοοαλονίκη κ. Β. Χαρ- 
ραή τήν έλαιοήραφίαν.

Ό 700 αριθμός t5a5 τού έν Σμύρνη κ. Κ. Βλαχόπου
λου, Τά δίοπτρα τοΰ θεάτρου.

Ό 8οε αριθμός 3ο68 τοΰ έν Τριπόλει κ. Ν. Βαρε- 
λίδη τό βαρόμετρον.

Ό φοε αριθμός 2944 τοΰ έν Όδησοώ κ. Κ. Καρα- 
άτάμου, τό θερμόμετρον.

Ό ιοοε αριθμός ι |7g τοΰ έν Άδριανουπόλει κ. 
Γεωργ. Νίκα, τό λεύκωμα.

Ό I 1 ος αριθμός 3α25 τοΰ εν Μενονφ κ. Ν. Μ. Ν·- 
κολοπούλου,τό μελανοδοχείου.

Ό ιοοε τοΰ έν Πάτραιε κ. Β. Βαχλιώτη, τό έίυ- 
πνητήριον.

Ό ι3οε αριθμός ιφ5 τού έν Μασσαλία κ. Ν. Βαλα- 
ωρίτου, τό άρρητον άντικείμενον.

Ό ΐηος αριθμός 3οε6 τοΰ έν Σμύρνη κ. Βασ. Νι- 
κολοπούλου, το γαλλο-έλληνικόν λείικόν.

Ό ι5ος άριθμός 2846 τοΰ έν Άλεζανδρεια κ. Σπ. 
Φαρφουτη, το κομψοτέχνημα.

Ό ι6οε αριθμός μ83 τού έν Νεαπόλει κ. Δ. Κα
τσίκα, τά έργα τού 'Ιουλίου Βέρν.

Ό ι?ος άριθμός φοβ τού έν Χσλκίδι κ. Κ. Βαμία- 
κοΰλα, τόν Έρμήν τοΰ Πραζιτέλους.

Ό 18ος άριθμός 2^13 τού ένΓαλαζίω κ. Στ. Φε- 
ρεντίνου, τήν εικόνα τού Παρθενώνας.

Ό τηος άριθμός 3ο8 τοΰ έν Τύνιδι κ. Χαρ. Τριαν
τάφυλλου. τήν Ιστορίαν τίς Έλλάθος.

Ό 2οός άριθμός 3274 τον έν Μεβολογγίω κ. Γ. Κα- 
νάκη, τήν λυχνίαν.

Οί δέκα επόμενοι άριθμοί 705, 3220, 2894, 3ο63, 
3οθ2, 2299· 9Ο7’ >4^9’ *^47· εερδίζουοιν άνά
έν κρυστάλλινου μελανοδοχεϊον,

Οί δέκα έπόμενοι ιο36, 190, 299^> a3ai, 719, 2981, 
4783, 3070· 5|6, 3οε8 κερδίζουν άνά έν κονδυλομάχαι- 
ρον.

Οί δέκα έπόμενοι αριθμοί ιΐη2, aj8o, 6921, 2982, 
1792, 4135, 1152, 4018, 3ο7», ηοηθ κερδίζουν άνά έν 
χρυοόδετον Ιστορικόν βιβλίον.

Οί 5ο επόμενοι αριθμοί 1644, 3ο5ο, ιάηθ, Ιηη, 
293ο, 7θ9> 3948, 7η3, ι 3μ9· 797’ >4^ 3θ49’ 3,29· 
ιη3’ 2847· 11 >8, 3ο6ο, 2φι6, ιφδ, 2^99’ ίδφό, 3638, 
8η, 2760, 36η2, a66i, 2014, η65, 2940, 233ο, 29<>3, 
2708, αδόι, 744- 27°4· 2828, 283ε, 3ο83, ια3, 
3ο83, 2976. ι >67, 2872, 3944’ 26φ5, 7®9· 2869, 5γ, 
469· 38μι, κερδίζουσιν άνά μίαν φωτογραφίαν.

Οί 5ο' επόμενοι 72. 2φ23, 5θ4, 2026, 2491 ■ 2&42. 
2718, >9' 2723’ 9^4’ *7^2· 4""’ 29°7’ ι|ο8, 2ο6θ, 
2273, 683, 8ι, tog· φοιό, 56, ιιι6, 779’ 2829, 
2287, 2716, 2820, too, 3οι8, 2964’ 2802, 2610, 
84, 2281, 864, 2664, ι5ΐ4· 2283, εεφό, 83, 3702, 
2012, 3a33, 2960, 49, 17ο3, 2648, φφδ, 2040, 121 
κερδίζουσιν άνά έν άντικκιμενον άςίας 5 δρ. κ?τ'εκλο
γήν τού κερδίοαντος.

Καί οί τελευεσΤοι έπόμενοι 5ο άριθμοί 2327, 1467· 
2794’ 33ο2, 2698, 1267, 2671, 2701, 3ο25, 3οΐ7· 
572,87, 2φ33, 2186, 2073, 2282, 2865, 235ι. 2929, 
2284, 3842, 2699. 27^2’ 3764· 3356, 4φ2· 2ϊ85- 
172, 2966, 2864, 85, 2042 4°7· 279®· ■99*’’ 94’ 
ιηθά, 76, 1563, 2355, ^129· 5'8, 2917· 2608, ι6, 
286ο, 2919’ 41’ ^ο53, ^99 “κρ^Ιέανσι άνά έν άντι- 
κείμενον τής εκλογής μας.

Παρακαλοΰνται οΐ έν Άθήναις, Πειραιε” καί τον έοω- 
τερικοΰ κερδίσαντες ουνδρομηταί μας νά λάόωσι τά κερ- 
δηθίντα έκ τού γραφείου μας.

Ek δέ τους έν τώ έίωτερικΰ διαμένοντας θά οταλώοι 
τή ήμετέρα φροντίδι.

Έκ «Λς Λτεν^ννίεως.



186 Η ΦΥΣΙΣ

τβΐιώ·

τώ» £ν·

xat

ιιδβτα ιτόλΧ 4κ<6<ιβα χβριζβμέννι παρ<ό«των.
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’Blti τής εποχής εκείνης ό πο>ιΤι«[ΛΟς υπήρχε» έν 
τητι, ά»αλόγως των tits μέσων.

Η KfitSof του πολιτισμού ίμγαίνιται iz τοΰ 
τού ζήν, row συμπεριφέροσθαι καί τής ά.απτύξεως 
γενών αισθημάτων.

Έτρωγο» είς υψηλός τραπέζας, κομψός καί -πεπονκιΧρ».ίνας 
διά γλυφών (σκαλισμάτων),παρεχάθηντο δέ επί έδρών ωραίων.

8 - - · παρά δέ ξοστήν έτάνυσσε τράπεζα».
(Όδ. Ρ. 94, Η. 175, Δ. 55 »al Αλλαχού)

> αυτήν δ’ ές θρό»ον είσεν άγων. . .
ο καλήν, δαίδαλον.

(Όδ. Α. 130).
Αί Τράπεζα! των προσέτι είχαν φύλλα, ώς τό πριν 

νύν παρ’ ήμιν καί ήνοιγον ταΰτα.
Παρέθεντο παρά τάς έδρας (θρόνους) άργυράς τράπεζας 

μ«Ρ*4 χαί χάνεα (χάνιατρα) χρυαβ, Μα ήτο δ πρός βρώο'.ν 
άρτος.

> ή δ’ έτέρη προπόροιθε θρόνων έτίταινε τραπέζας.
’ *** ’· σφι τέβει χρύσεα χάνιια.

( Όδυσ. Κ. 354).
Ή πρεσβυτέρα θεράπαινα, τ, τήν έπιτήρησιν τού ταμεί

ου τής οικίας (κελαριού) έχουσα, έλάμβανε το χάνιστρον 
χαί έθετε ίχάστφ τδν άρτον, ήτο Si αϋτη ή χαβαρωτίρα, καί 
(καλείτο τιμητικώς όχι κυρία ταμία, άλλα σεβαστή (αίδοίη.) 
πότη δθετο πολλά φαγητάπρός εύχαρίστηαεν των συνδαιτυ
μόνων.

» παρά δε ζεστήν ίτάννσσο τράπεζα».
» σίτον δ ’ αίδοίη ταμίη παρέθηχε φέρουσα.
■ ειδατα πόλλ έπιθιΐσα χαριζομένη παρεόντων. 

(Όδυα. Ρ. 93, Η. 174, Δ. 54 καί αλλαχού).
'Εβετον επίσης έπί τής τραπέζης όπτά (ψητά) κρέατα 

καί διάφορα φαγητά, άπαντα όμοΰ και όχι ώς νυν ποιοόσι» 
άνά έν, Ινα ό έοθίων βλίπη τό άρέσκον. Οΰτω γίνεται καί . 
ιίς τα όρινά χωρία τής ’Αρκαδίας.

Ή καθαριότης των τρΛεζών, ώς καί των λοιπών Αντι
κειμένων, διά τό φαγητόν, ήτο απαραίτητος φροντές χαί 
Ιγίνετο πάντοτε ίνώπιον τών συνδαιτημόνων, tva μή υπο
πτεύονται.Τάς τραπίζας δέ έχαθάριζον διά σπόγγων, δίφ 
δέν ακάλυπτον αΰτάς διά μςσίου (τραπεζομανδύλου).

» οϊ δ' αίτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπίζας 
ο νίζον, καί προτίόεντο. . .

(Όδυσ. A 111).
»-»... αί δά σπόγγοισι τραπίζας.
» πάσας άμφιμάσασθε, χαθήραθε κρατήρας, 
ο χαί δίπα άμφικύπελλα τετυγμίνα.

(Όδυο. ΊΓ. 151).
Τό» οίνον πάντοτε ιπινον χεκραμμένο» δηλ. μετά ΰδατος.

» κήρυκες δ'.αότοϊοι καί ότρηροί θεράποντες,
» οϊ μεν ί}' οίνο» ίμιβγον όνε κρατήρσι χαί ΰδώρ 

(Όδυο. Α. 109).
'Επινον δΐ αυτόν μέ ποτήρια (κύπελλα) άποτελούμενα 

ίχ δύο τοιούτων άντεστραμένων, δηλ, άμφι,υπίλλων, καί 
διά τον ένός ίπινον ο’νον, δ,ά δέ τού άλλου ύδωρ, ίσον δε 
χρυσά χαί Αργυρά. '

» παρά δε σφι τέβει χρύσεια κύπελα.
(Όδυσ. Α. 142).

Διότι τότε ή δελος ητον άγνωστος καί διά τούτο τ* 
τοιαϋτα ώς καί άλλα σκεύη κατεσκευάζβντο έξ αργύρου ή 
Η χρυσού. Έχ τούτου φαίνεται,«τι I χρυσός χαί όάργυρος ητο 
πολύς. Εκαστος ειχεν ίδιον άμφικύπιλλον ί» τή τραπίζη.

,ί

Περόνια χαί μαχαίρια δε» μετεχειρίζοντο. Τούτων δέ χρήσις 
ϊγένετο τό πρώτον έ» Ευρώπη πρό 300 περίπου έτών.'Ωστε 
τότε έτρωγον διά τών χειρών, πρό δέ καί μετά τήν τρά- · 
πεζαν ένιπτον ταΰτας διά μέσου τών υπηρετών, χυνόντων 
τό ύδωρ (χέρνιβα καλούμενο»),

» χέρνιβα δ’ Αμφίπολος προχόω έπέχινε φίρουσα
8 καλή, χρυσείη, υπέρ άργνρέοιο λέβητες,
» νίψασθαι. (Όδυα. Α. 136. Ο. 135).

Ό Όμηρος ούδαμοΰ Αναφέρει, οτέ έσπογγίζοντο διά προ
σόψιου. ’Αλλά κατόπιν τοιούτης τάξεως καί λεπτότητες, 
ίπιται ότι εϊχον τοιαϋτα καί χειρόμακτρα,ΐκ λίνου ή ΐκ μαλ-'- 
λίω», διότι ό βάμβαξ ητον άγνωστος, καθόσον ούτος εύρέθη 
κατά τόν μισαίωνα, δ'τε ϊγίνοντο καί τά βαμβακερά ίνδύ-. 
ματα. Έν rj τραπίζη ώρίζετο -ή θέσις ίκάστον καί δέν έπε- 
τρίπετο νά καθήσρ ό δαιτήμων εις άλλην τοιαύτην.

Έχ τών ρηθίντων συνάγεται, ότι οί τότε εϊχον καί με
γάλη» καλαισθησίαν χαί φιλοκαλίαν.

Άφαιρέσατε ίκ τού τής νΰν εποχής πολιτισμού τάς έφευ- 
ρέσεις χαί ανακαλύψεις έχ τής άναπτύξεως τών βιοτικών 
έπιστημών, τής φυσικής, τής χημείχς καί τής μηχανικής 
καί θέλετε εύρει κατώτερο» τόν τρόπον τού ζην. Δέν εϊχον * 
οί τότε επινοήσει τά μαχαιροπίρουνα, τά πινάκια, τά βαμ
βακερά καί τά μεταξωτά κλπ.άλλά θέλετε εύρει πολύ βελ- 
τίονα τά τότε. Ό,τι τότε ϊγνώριζον, τό ιίχον τελειοποιη- ' 
μόνον, τά εδρεθίντα δί ίκ τών άνασκαφών ϊν Τρωάδι, ί» 
Μυκήναις καί άλλαχοϋ, μαρτυρούσε περί τούτου.

Άσ.

ΕΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ.
ΕΝ GPA1 ΚΑΤΑΙΓΙΔΟΣ

— Κύ^ΐι....
— τ;,τΡ·Χ“;
— δυνηθώμιν μ * δμου f
— Διατί ·
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νά μβς ανασύρω !
Λ«<ιρδν> 6ά |Αδν©ς !

Τοιούτος υπήρξε» δ βραχύς διάλογος, ό γινόμενος τήν 21 
Σεπτεμβρίου 188...είς τήν πλατείαν θαβώρ, ίν Ρενναις, 
μεταξύ τού αεροναύτου Ίοβούς, καί τού προατατευομίνου 
του Λέοντος Δό^στ. δστις ε’μελλε νά ά.ίλθη έπί τού άερο- · 
στάτου αυτήν την φοράν μετά τού κυρίου του.

Ό.Σημαφόρος» ε'ζοχονάερόστατον χωρητικότητες επτα
κοσίων κυβικών μέτρων, έταλαντεύετο εις κήπον, ίν φ μόγα 
πλήθος περιέργων τό ίθαύμαζεν. ’Ε» τινι δ· σχιιρφ δένδρο-· 
.τοιχία, ή μουσική τού πυροβολικού άνίκρουι τό ’Ινδικόν 
εμβατήριο», καί δ κρότος τώ» όργά.ω» παρωμοίαζε πρός 
ήχον φύλλων δένδρων δονονμένων,

Οί δύο ούτοι Αεροπόροι ταχέως άπηλενθερωνο» τό σκάφος,'' 
πιε rs χσλσσεαό» ύφασμα ήρξατο ά.ορίούμινον άνεπαι- 
σθήτως. Μετ’ ολίγον δί, καθ’ ήν στιγμήν ίσήμαινε ή Τε
τάρτη ώρα, ό σΣημαφόρος» εντελώς Ιλεύθερος, έφίρετο τήδε 
χακεϊσε ύπό τής αύρας. Τά πάντα ήσαν έτοιμα.

Ό ουρανός ητον αΐβριότατος, δ δΐ ήλιος καυστικός καί αί 
ακτίνες διερχόμεναι ο<ά τών φυλλωμάτων τών δένδρα» άπε- 
τελούν ποικιλόμορφους σκιάς έπί τού εδάφους. Πρός βορρά» 
δέ μόνον λευκά τινα «εφύδρια άνελίσ.οντο έλαφρώς ώς βαμ. 
δακερά υφάσματα. Αί συνεπτυγμένοι δ’ αύτώ» πτυχαί, 
ίδιδον άφορμή» είς σκέψεις περί τής εύδείας ή ού τού καιρού.

Ό Ίάίιος, δ άρχιεροναύτης, έπήδησεν τότε ίντός τού σκά
φους, ό δέ μαθητής του έλαβε θεσιν πσραπλεύρως αύτου. 
'Εντός ολίγον ή Ισορροπία τού σχάφους Απετελόσθη.

— Λύσατε τά πά»τα I λέγει ό 'Ιόβιος σιγαλή τη φωνή 
προς τούς περιστοινοΰντας αυτόν.

Οί έργάται ήνοιξαν τάς χεϊρας καί τό αερόστατο» άνήλθεν 
είς το κενόν.

t
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Τό άερόστατον ά»ήρχετο πλαγίως καί εΐχεν ήδη διέλθει 
τήνχορυφην τών παρακειμένων καστανιών,ότε αί έπενφημίαι 
τού πλήθους καί ό αρμονικός ήχος τής στρατιωτ. μουσικής 
ηχούντο ότι ύπό τήν κοιλότητα τού σκάφους, κάτω τοΰ 
οποίου δ δρΐζω» έμεγεθύνετο χαί ή πόλις άπεμακρύνετο.

Όρθιος ό Ίόβιος έπί τοΰ κλωβού ίκίνει τόν πίλον του 
διά τής τεταμένης χειρός του,ενώ δ Δόρστ ίχαιρίτα διά τού 
ρινομακτρου τον το βαθμηδόν Ιξαφανιζόμενον κάτωθι πλήθος.

Μετά τινας στιγμάς δ Ίόβιος έχάθησεν έντός τού μιχροΰ 
σκάφους των.

— Λοιπόν, λέγει πρός τόν βοηθόν του, τί έλεγες, ότι δέν 
θά δονηθώμεν ν ’ άναχωρήσωμεν όμού :

— Πώς τό ήθέλατε, άπαντφ δ νέος, έγώ, δεν έχω άκόμη 
συνιιθίσει.

Ό Ίόβιος άρχισε νά ταχτόποιή τότε τά πάντα εντός 
τού σχάφους. Έτοποθίτησε τά μετεωρολογικά έργαλεϊα 
έπί των έπί τούτςρ άνηρτημίνων σχοινιών καί έμίτρησε τους 
περιέχοντας την άμμον σάκκους.

-—'Εκατόν κοι’ιά άμμου, λέγει χαριένΤως εγειρόμενος,θά 
δυνηθώμεν νά κάμινμεν.ώραίον ταξιίδιο». Καί διά νά κέ· 
μωμεν Αρχήν, θά άνελθωμι» ολίγον. Μόλις είμεθα είς τε- 
τραχοσίων .μέτρων ύψος.

' Ό Δόρστ, δστις εθαύμαζε τό παμμέγεθες πανόραμα τής 
πόλεως, ής αί στίγαι τφευγον μίσφ τοΰ όρέζοντος, καί τούς 
«γροΰς, οίτινες ίπρασίνιζον καί ίχάνοντο, ήγόρθη τότε καί 
αύτός.

— Όχι, πολύ ύψηλά, απεκρίθη μέ ύφος κάπως στα
θερόν, ό καιρός τείνει είς την κακοκαιρίαν χαί δεν πρέπει νά 
χάμωμεν χαμμίαν* ανοησίαν.

— Βεβαιότατα, ύπίλαβεν δ Αεροναύτης, μέ ύφος Αγί- 
ρωχον, Αν ερχόμενοι θά^διέλθωμεν άνωθεν τής καταιγΐδος.

Και λίγων ταΰτα, έκίοωσεν ένα σάχκοψάμμου, κάτωθι 
τοΰ σκάφους.

• «

Καθ’ή» εποχήν, συ»έβη τό δραματικόν ίπεισόοιον, οβτινος 
ποιούμεθα τήν άφήγησιν, !> Ίόβιος, ό τολμηρός αύτός Ίόβιος 
ήτο ηλικίας πεντήχοντα έτών, βωμαλίος χαί ιύθύς ώς δρυς.

Ό δί μαθητής αύτοϋ δ Λέων Δόρστ, έίστις χατά πρώτην 
φοράν άνήρχιτο επί Αεροστάτου κατ’ αυτήν την ημέραν, 
ήτο μόλις δεχαοχταετής χαί νέος όχι πολύ τολμηρός, Έφαί- 
νετο δέ λυπημένος διά τό τόλμημά του χαί «ποτιθαρημένος 
Απέναντι τον θεάματος, όπερ τ<ρ παρονσιάζινο νά θανμάοη

Τό Αερόστατον άφοΰ ήλαφρώθη, ά.υψώθη είς. Αρκετόν ύ
ψος. Ευρίσκετε χοη. έν κυανή θαλάσση χαί διέσχιζε άχό- 
πως τόν διαφανή αέρα. Είχι φθίσει ήδη είς χιλίων οχτα
κοσιών μέτρων ύψος.

Ή Ατμόσφαιρα ήεο βαρεία χαί τό Αερόστατον έβαινι 
βραδέως. Ό Ίόβιος έζήταζε τά εργαλεία του, καί τό μέν 
θιρμόμετρον (δείκνυε» είκοσι οχτώ βαθμούς έκατόνταβαθμου, 
τό δέ βχρόμετρον (δείκνυε πίεσιν πινταχοσίων πεντήχοντα 
χιλιομέτρων. Είς τόν όρίζο τα τά γχλακτοειδή νέφς έξω- 
γχοϋντο χαί έπυκνοΰντο, λαμδίνοντα φαιόν χρώμα, πρός το 
Νοτιο-Ανατολιχόν δέ μέρος ατμός θερμός ήμπόδιζε νά οια- 
χρίνη τις τά περαιτέρω.

Αίφνης ό Δόρττ, οστις (πρόσεχε είς τόν παραμικρόν ήχον 
ήγειρε πεφοβισμένως τήν κεφαλήν.

— Ακούω κεραυνούς, λεγει.
— Καί έγώ επίσης ακούω, έπανέλαβεν ό Ίόβιος.

Παρατηρώ μάλιστα,'ότι ό κεραυνός μάς 
μέθα ύπεράνω αυτού I

a .

ί
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Ό Ίόβιος έιερόφερε τάς τελευταίας ταύτας λέξεις 
βφος πολύ εύθυμο». Καί όντως δέν έφοβιίτο τήν χαταιγί 
δυνάμενος ν’ άνέλθς Ανωθεν τών ήλεχτρισμένωτ νεφών, δυ· 
νάμει τής Ανυψωτικής αότών δυνάμεως. ’Αλλως τί δέν ήτα .S) 
ή πρώτη φορά, όπου συνηντάτο μετά τοΰ ηλεκτρισμού έ» , f; 
μέσφ τών νεφών. Ό ουρανός έσχοτίζετο βαθμηδόν πρός άνα- : 
τολάς. Ό δέ κεραυνός, δστες .ϋποχόφεις τότε έβρόντα,έπλή· 
σίαζιν έπέ μάλλον αυτούς.

Αίφνης ψυχρός αήρ καθίστατο αισθητός, τό δέ ύφασμά ’ 
τού Σημοφόρου ίκαμε πτυχήν καί (κρότησε. ;

_  Προσοχή ιίς τήν πύκνωσιν I λέγει Απλώς ό Ίόβιος,' 
(αχινών έν ταύτφ σάχχον άμμον. Καί σύ, λίγοι πρός.τόν 
Δόρστ, καταβίβα.ον τήν άγκυραν.

*0 Δόρστ ύπήχονσο καί Αφησε νά καταπέση τό άγχύριον, 
τού όποιου τό σχοινίον ήτο έτυλιγμίνον είς δέμα. Ήλάττωσι 
ιίτα τήν ταχύτητα τον δϊηγοΰ, κατά τήν βοθεΐσαν αύτψ 
διαταγήν καί έκάθησε πάλιν είς τήν θέσιν τον,

Τό άερόστατον κατήρχιτο ταχίοκ καί ί θόλος κενός άε—’ 
ρίο», έφίρετο τήδε καπεϊσε ύπό του Ανέμου, πληττόμενος ΐύ 
τφ δικτΰω. Χάρις δμως είς τήν κένωσιν δύο σάκκων Γτι 
άμμου, τό άερόστατον έπανέλαβε τήν Οριζόντιο» αυτού πο
ρείαν.

Εύρίσχιτο τότε είς όκταχοσίων μέτρων ίψος, άπΰ τής 
έπιφανιίας τον εδάφους.

Τήν σκιερόν πυκνότητα, ήτις έχάλυπτε τούς άγρούς τής 
γής, διεδίχθη αίφ»ης σκοτεινόν πέπλον νεφών, "μιλανονμενον)^ 
βαθμηδόν χαί δπιρ όλονέν έξηπλοΰτο έπί τής γήί;

— Άναντιρρήτως,έμορμόμσεν ό Ίόβιος, μετά τίνος ΑνήΨ)£ί 
συχίπς, πρίποι νά διέίθωμεν έκεϊ ίνωθι, πριν ή αί έχιίίήώ*^?^ 
σιις αόται τών νεφών πέσωσιν έπί τής κεφαλής μας ! /Β»!

Καί λίγων ταύτα άφήρισε έτερον έρμα τού Σημοφόρου, ;: 
δπερ ε’ρριψεν είς το χινο». ·:.·'::

Τό άερόστατον μόλις εΐσέρχετο έν μέσιρ τών πυκνών '“* s3 
φιλών, ότι αίφνης φοβερός κεραυνός ίλάμψε τΑ πίριξ 
τιινά καί τρομεράμίρη' ομοβροντία δί ίσέισε τό απέραντου .. 
έκιϊ»ο χάος.

Ό Δόρστ, άφήκι κραυγήν τρόμον.
_ Βά βραχώμεν 1 άνέκραξεν δ Ίόβιος, διότι ίβραδόναμεν , 

καί τώρα βεβαίως φοβούμαι, μή δεγθώμεν καί κάτι Αλλο 
περισσότερον Από ζεστόν νερόν !

Καταληφθείς μεταξύ τής καταιγίδος καί τών νεφών, ό _ 
Σημοφόρος έταλαντεύετο τόσον, ώστε οί δύο ταξει&ώται 
έχρατονντο Από τά σχοινιά, τά κρατούντα τό μικρόν σχάφφψτ^ 
ξνα μή πέσωσιν έντός αυτού. Τό δό βφασμα εδιπλοντο κάΐ'- 
ίξεδιπλοντο μετά πατάγου, καί τά εργαλεία Αλληλο-σΐΐτ ■ 
νεκρσύοντο μέ κίνδυνον θραύσεως.

Μόλιςήδύνατο δ Δόρστ νά σνγκρατηθή καταβεβλημένος/ 
ύπό τού τρόμου. Οί οφθαλμοί του έχστατικώς ησαν προση
λωμένοι έπί τής Αιίαταλήπτου έξελίξιως τής βροντώδους 
πάλης τών φυσικών εκείνων δυνάμεων.

Τά νέφη ύπό τό κράτος τής σφοδρός καταιγίδας διατε- 
Χούντα διεσπώντο κατά μεγάλα όγχη καί είτα πάλιν συνη- . 
νώντο. Αί άστραπαί δέν ίπανον φωτοίάλλουσαι, οί ίέκι·. 
ραυνοί έξηκολούθουν νά χροτώσι, ώστε ένόμιζέ τις ότι ισχυρά 
τύμπανα στρατού έχρούοντο παταγβς. Τό θέαμα ήτο τρο
μερόν, καί μεγαλοπρεπέστατο».

Ό Σημοφόρος έφαίνετο ώς να έταξείδευε μέσω ώχεανού 
πυρός, αί δέ άστραπαί διέγραφαν πέριξ αυτού φωτεινός 
γραμμάς.

Μέχρι τής στιγμής ταύτης δέν είχε πέσει σταγών ΰδάτος, 
Μόνον οιαρχής καί φ-,βερός κρότος ήκούςτο, δμοιάζων πρός 
σφαιρίδια, ζωηρώς μετακινούμενα έντός χοοκίνοο. Ταότο- 
χρόνοκ δί οί δύο Αεροναύται άφήχαν φωνήν δυνατήν:
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II ΦΤΪ IX

— Χίλαζα I Χάλσζπί .
— Ά I Ή θάλβσσα, φζίνστσι κάτωθι I 1

έ » Ό ιύρΐ^χιΐο μ4τ«ζν δύο νιφΰν
puuivuv ivTiBhw ροδιών xal tawta tivati «ώς el δύο 
ταζιιδιώται δέν 4χιρ*υγ©β«Χή®·ηίαν. Ό δέ κράτος, τδν άποΐον 
ηκονναν, {το τδ ου^Μνούμονον δδωρ, μεταξύ των δύο 

,. {Χίκτριχύν και ου«ικδς ή ζάλιζα, νΊτις
τίζοτΟφ έποτίλοι τον ψοΒορδν χρύτον.

Πολύ δρ&ως b Δόρβτ ιΐχον οτι τιτο θάλαβσα,
. {ν οΐχ* χαρατΊϊρήβη «Ις τον ^ζοντ«,

Ό Ίύβιος ούρίδη τότ« έν «μ·ηχ«νι$. Νδ κβτίλθωτι, 
{Μβφ τ«χύττ]ς χαταιγίδος, 6ά ητο ώς vi itfmoSov «ρδς τον 
βάνατςν. Νά διαρΛίνωσιν {«I κλέον ιΐς τον άίρ&, έχιν- 
δύνινον νά ιιέοωτν» ι\ς την θάλχοοαν, οπ·ς ίλλοι α«ρο· 
νχνται, δ ’Apftiv, ί Πρίγκηψ, ϊ> Λακίζ, έ Kpiwr, 6 ’Af- 
p.avtiip. κτλ.

Τι έ«ρι«ί νά κάμονν; ’Γ«ο το κράτος τών πληγμάτο»ν 
τίς χκλάζης, μ-ΐγίΦοος καρύου, το άλρόφτ&τον δ«τρΐ£· τον 
κίνδυνον νά σχισθ^ κ«1 ΚΛταπίση im τής γής. Ό Ίό&ος 
ο9«ν τότι Γκρινί πρίνον νά χκτίλ^η το ταχύτίρν κχΐ ν« 

την γ^ν κκί τύτ< νά xavovlo^ «ύτό. Ή»λωβι 
οέ την <ρύς «O^ocvlov τοΰ οδηγού.

Κατά τ^ν βτιγι*{ν δμ,ως, καΟ’ην tyAts νά τραβήξω το 
σχοινιον, φώς λίψ,ίίίρον κιράδαϊιν αύτο x«l ύ άοροναύτης 
ZjMivtv ά κίνητος, ώ; χςραννόΛληκτος, |ν φ φοβ«ρβ «κρ&ς 
ηκούο^η. Ό ήλιχτριβμές ίχολουθήσας τ9|ν ύγράν χάννα· 
£tv, ρτίδω*« Vo κύρ ·ις το έέριον'κχι έ«ρ*υνο6όλησε τδν 
άεροναΰτην.

Ό τδτι χχτχχαοίς auBupu καί «βρινριοβειοης
° τής α^αιρας ίίς ρ.ι*ρά ράκη τηδο καχικι, έπιπτβ p-tri τλ- 

χύτητο; λίθου έν τφ χί»φ.
Ό U Δδροτ ρΑ*.ς κρατούμενος ΐις to (δά^ος τον οκά· 

(ρους,τιτυ^λωμίνος <« χροτών τούς οδόντας έκ τρόμου, δ1·- 
τολιι έν άναια&ήτψ ο^ϊδδν καταβτάβίΐ. Τ& λείψανα τον 
άτυχούς iipootdtou «Ηττοντα ί«χημάτ\ζ«τ χαμττύλην ,ΙμίΜ · 
δίζόμιν* ντό τοΰ Ιαχυροθ άνέμου καί αντί νά «<ση έπί τής 
γί<> 0«ερ θδ έκέφερι χχι τον θάνατον τον νέου, τό οχάφος 
τουναντίον διηυθΰχτο «ρος τήν θάλαβοαν.

Ό Δόρβτ τότε μι θλον τδν τρόμον, δοτις τον κατείχε, 
διείδε την άμυδράν ταύτην έλ«ίδα σωτηρίας, δ δέ κίνδυνος 
τφ Γδωκι δυνάμεις νά ί*νόηση, οτι ή ταχίοτη έλάψρεεβις 
τοΰ σκάφους, ήδύν&το νά τδν σώβη* άλλ* έδει ταχέως νά 
ενεργήβ^

’Κξιχένωσβ καί τους τελιυταίους σάχκους άμμου,δεν έμεινε 
δε έπί τού σκάφους ή τό χτώμα τοΰ άτυχούς ’ίοδίου, τδ ό* 
«οϊον ήρχιβι ήδη ν* άκοσυντίθεται.

"Ε«ρε«< ν« λάβη ά«£ρασιν ύάάτης θιλήσεως. Όλίγα’ 
στιγμαί μόνον ύπελιιποάτο.Λαμβάνει άπόφασιν τότε και ρ( 
«τει το πτώμα του άτυχου; χαθηγητου του εν τφ κινφ. 
’Ολίγος στιγμάς κοτόκιν ό Σημαφόρος ΐΛίπτεν έτΐ τής θα
λάσσης μετά χατα«ληκτικής δυνάμεως.

Ό Δόρστ έσώθη χάρις «Ις την τιλιυταίαν αυτού άτόφκ- 
σιν. Ήδυνήθη Ιέ νά κολυμδήση καί εύρεθή ύτδ τινων άλι· 
έων, οίτινες τδν μετίφερον εις τήν ζηράν.

Έντός μιάς και ήμισείας ώρας τό άιρόστατον διήλθεν 
δλην τήν Βρεττανικήν χερσόνησον καί κατίπεβε «ροσχροΰ· 
σαν ε«ς τδν βράχον tΒερνάρδου», ήτοι «ίς ««όστασιν πλέον 
τών εκατόν χιλιομέτρων μαχρα* τών Ρεννών.

Τό σΰμχ τοΰ Ίο&ου εύλχβώς ίτάφη «ίς τδ μέρος άχρι- 
βώς,ενθ* ευρε τδν ένδοξον θάνατον, χιραυνοδοληθεις έν μίσφ 
τοΰ ουρανον.Όσον δέ Gii τδν Δδρβτ, τόσον αύστηρώς δοχι- 
μαοθέντχ έν τφ πρώτφ του τούΐφ ταξειδίφ, ώρχίσθη νά 
μή άνέλθη πλέον διά αεροστάτου, κρίνων βεβαίως ότι, αρκετά 
εΙδ« καί ότι τό ε'δος τοΰτο τού ταξειδεύειν έν τφ κε^φ δεν 
«Ινα< τόσον ένδιαφερον, ώστε νά ίχανοποιήται τις διά τόσων 
κινδύ’ »ν και θυ^ών.

(Έκ τ«ύ Γαλλικού).

ΕΜΊΊ1ΟΧΕΙΧ TASEI^ffl
(Svrfx«te‘ Ιϊ« Kp«Tft»vfi»vpv ^ιώλ«).

ί
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*'Λ4Είτχ ίπισκίφθημι» τί έργβστίσιβ» τοϋ ». Μ. Οικονόμου, 
6π<ρ ίνικκ τή; χσλί; λιιτουργίσ; τον κηί τώι πιρημισμί- -; 
των (Ιδών τον χβτέστηόχι μόνον ifίμιλλον τών ττκ Ευρώπη;, 
άλλ ’ |ργ£ζστ«ι καί πολύ χαλ«1τ·μ>ν ίσβ< πολλών ovfιοκαίχδτ t
τοιοιίτων, ήδί κατπνίλωσι; τώνπροίόντων τον «Ιν« κπτσπλη* f -Γ 
κτιχή. Έπισκίφθημιν τό τ* χατίστημχ τή; λιανική; κα-α-' 
ναλώσιω;, ίν τφ κέντρφ τής πόλιβς χιιμένφ, .μίγιστον χ«ί ι 
πλουσιώτατον όντω; καθ’ όλα, «τ ιϊδισι καί ποσοτήταις, -, 
πιριίχοντι άπαντα τά ιϊοη τών {0ο>δίμ«τ> χ>1 ποτών μιτ£ . ? 

. πληθώρα; πηγαινο-ιρχομίνων άγοφχστών, ώς καί τό χαρό κ . 
τά πρόθυ?α τ?ς πόλιω;, ίν τή ώφ Νίρβα Τρωίανοϋ Ατμο
κίνητο- ίργοστάσιόν τον χαί όξ»πλέγημον Ιπί τή προοόφ

. τοιοΰτον βιομηχα-ιχοΰ ίλληνικοϋ ίργοστασΕου tv τφ ιξωτίν , > 
ριχφ. Έργαζόμ·νον ήσύχως χαι βθομύβω; διατ*λ« Αγνωμο- 
ίτι el; πολλοί·; όμογιν»; τής Ελλάδος x«t τί; άλλοδα- - 
πή; χαί διότι ίέν ίγαιΐβ την μικλάμα».,Ό χχλλιατνξ..’ i, 
χαι ΙλλόγιμΟ; γρσμματιϋ; αντον, χ. 'Αθκν. Κωνσταντίνο-· ■ ·* 
«χον, άχινσιάζοντος τον χ. Οίχο-όμου,άνίίσβι ttavu ιϊιγι- 
νω: χαί προθύμω; να μί; ϋποδίίξη χαί ίξήγήση άπαντα τά 
μηχανήματα χαί όιαμιφίσμχτα τον ifxevi ίχτιταμί-ou χα- 
ταστήματο; τούτον. Καίαριότη;, τάζι; χαί μαθηματικΑ- 
άχρίβκα h απασιν όπιχρατΰ άρίοτη. ’Εμγάται χαί ΐργάτιό»; 
πολυπληθιϊ; Ιργάζονται μιτά πολλή; ίηιμ,λιίας, Ατυχία;, 
χαί ιύπριπιία;. Έίώόιμα διαφόρων ιΐόων, γλυκίσματα, χαρ- 
πο!, κομφίτα χαί χαραμίλαι, σοκολάτα; καί ποίκιλα άλλα 
«ίόη ταχτοποιούνται μστΑ πολλΑ; ίπιτνχξα;.

— Καί Α σοκολάτα σα; ϊπιτνγχάν» ϋώ χ. Κωνσταν
τίνον ; ήρωτήσαμιν.

— Πώ; ; άφοΰ ίιιόόθη καθ’ άπα«αν τήν Ρωμου-ίαν χαί 
Α ιίααγωγή τί; ινρωπαίχή; ίμιιώθη πατά πολύ. Όλο ίδι· 
χΑ μα; (ξοδιύιτιι.

— Καί αί χαραμίλαι βα; βλέπω πολύ τοχκκαί χαί μί 
ίοϋστον, πόσα ιίδη δχοτι ; ποικίλα σχέδια. ’Ηθιλα νά λά - 
» μαζύ μα; μιρικά ίσίγματα, ϊίίως άπδ νά; μιταςωτα; 

λιγομίνα; καραμέλα;, μέ την ιέκόνα τον Καρόλου χαί αλί* 
γην τσοκολάταν.Δότι μοι μίαν όχάν ποικίλων ιϊοών χαρα- 
μίλΰν χαί ήμίσιιαν όχάν τσοκολάτα;.

— Μάλιστα, άλλά πώ; δίν χχτασχιυάζονται καλιίτιραΐ' 
οί; ’Αθήνα; ;

— Ναί χαί τσοκολάτα καί καραμέλα; χατασχιυάζονται. 
Έχομβν μάλιστα τό χέλλισσον Ιργοστάσιον του χ. Παν* 
λίδον οί; ’Αθήνας, τό όποιον χαταοχινάζα τά ιΐίη ταϋτα, 
άλλά Α σοκολάτα του δέν μοι φαίκιταιτοσοντον σνμβ«τ, 
γής χαί διαρκής,ώ; ήΐδιχή σας· αίδί καραμέλα; του ϊ«ν ? 
χουν]τήν χοιχιλίαν καί την ωραιότητα τών νμιτέρων.

— θά ?χη ολιγώτιρον βούτνρον.
— Δέν πιστμίω, τό βούτνρον νά έχη τήν ιδιότητα νά" 

σκληρύνη την τσοκολάταν, Ίσα Ισα θά <χφ πολύ καί ώά 
τοΰτο μαλακόν». Τού κ. Παυλίδου li-αι παχύτιρον.

— Όχι, τό ίναντίον «χ« ολίγον.
— Καλώς, θά τό έξιτάσωμιν αύτό.
Καί μί τήν ιδέαν ταύτην, άφοΰ παριμιίναμχν δτι ολίγον 

χαί συνςζητήσαμιν μιτά τοΰ χ. Κωνσταντινέσχον πιρί ό,α- 
φόρων τοΰ καταστήματος άντιχίιμένων χαί ιίτα πιρί φιλο
λογίας, διότι eiva*. άρκ£τά μεμορφωμένο; καί φιλόλογο; δ ' 
χάλλισιος οΰτο; φίλος χαί δη συνδράμιι τό κατά δύναμιν 
τον έλληνιχόν τόπον xal-τά ίλληνικά γράμματα, άχήλθο- 
μον συγκομίζοντας καί τάς προμηθονθιίσχς ωραίας · χαί πο
λυμόρφους παραμίλα; μιτά τής τσοχολάτας;Ας μ«τά προ- ' 
σοχής ίφνλαττον μέχρι τή; άφίζιώ; μου (ίς ’Αθήνας, όπως 
ίπιδίίξφ τφ χ. Ιΐανλίδν^, άλλ’ άτυχώς πρό τούτου έζτφα- 
νίσθησαν άπό προσώπου τής γή;, διότι δστι; Ιχιι παιδιά, 
χαραμίλαι χαί τσοχολάται δίν ιίναι δυνατόν νά προγυλα- 
χθώσιν οίκοι, έστω .καί μί πυρασφαλιστικά χρηματοχι&^χ
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τια, ίστω καί (ύ λογχοφόρους φύλακας, θά ιΰρωσι τόν
Λβ», ώς ιχ θαύματος νά εζα^Ανισθώσιν.

*Εν χεΡΛιβτον ζίΜδδοχβΐβ'* άστυχβ-εξοχικόν ενταύθα u· 
ναι και τδ επί τής δδου Σίτου· Μ*γουρεάνου, όπισθεν του 
μεγά^σο δημ·κ|·χι*ίν χήιΐου κείμενον, του κ. Λε«»· ΠχΛα- 
όημητ^ιίου, το όποιον <χ«ό άφίστην μαγειρικήν μετά περι
ποιήσεις καί πρςθυμίας χα’Κ'λίστη·. Τ^ώγίι τις ώ; <ν εξοχή 
ον τφ μεσω πρχσινίδος καί μετά συναστροφίς καλής όμο· 
γ«νών μας, διότι όκτός του 8τι προσέχοντας πολλοί πα- 
τριώταχ »λΙκοΛ<λ Ενταύθα, ή περποίησνε xai εΰχάμ,στυς 
συντροφιά τοΰ χαταστημχτάρχου χαί τά χαλά φαγητά του 
σ«ς «Λνοΰτι «ολύ *4 «νδιαφέρον καί τήν ευχαρίστησε* καί 
χωρίς »ά θελεσε,ακχταπίΐύστω; καί βυνιχώς προσερχεβθε Μει 

' Eha μετεβημί- πρός επίσκιψι» καί «τέρβυ καλλίβτου
ομογενούς μας. τοΰ ίξ ^’Ηπείρου, τώ» 1«αν*(νων, καταγό
μενου X. Π. Τσιμογιάν*η, φιλότιμου *χί «ξίολόγου πατρι
ώτου, ίν τή θόί» Πλεύσης ίχοντος το κατάντημά του καί 
ν»τ\ς μάς χατνρήπευον» ίχ τί>ς νιίας τών κολ
λών Λίριποιήσιών του. ’Οντες συνεστημίνοι Kapi φίλου του 
«ζ Άθ«*ών, ηννόιι να εζαντ’λήση πίσχν «ρίποι«Τιν καί ίκ 
των ε»όντων νά μας χάμη τό γεΰμα, επειδή επλησίαζεν ή 
μεσημβρία. ΠχρίμιΙναμςν 4« ’ «οχετόν, μετά πολλές εύχα- 
ρ·.στήοεως είπάντες πολλά καί δ.ίφορ*.

Είτ® άφσν είδομεν κολλά άλλα μίρη τοΰ Βουκου:·βτίου 
κ«1 ίπεσχεφθημεν ιη διαφόρου; φίλου; καί ί^ν^ομ^τάς, 

'·;'/ ατιχνρΜορν' τί· βΧιουδαν σιδηροδρομικά; διά τδ Πιτί· 
στιον, μιχράν μεσόγειον πόλι*, εν ή; υπάρχουβιν ολίγοι άλλα 
καλοί «χτριώται. Πρώτον βς αυτών είδομεν τόν κ.Μ.Κ*’ 
λογιάννην, τον πχσίνν«στον «κ ΚαρδαβαρΟί, Βάλτφ και £η. 
ρομέρβι δμογενή, ε’νθχ £χει πολλούς συγγενείς χαί κουμπά
ρους, τον ακραιφνή *>'··<· φΛότ^Αν χυτόν τεχτριών/ρ, όβτις 
κατά τδ 1866 άπώλεσεν τ» τινι μάχη της Κρήτης την 
μίαν χκρά tcv *** διατβλβΐ ήθη μονόχειρ, άλλ’ έχ τών 
πρώτων πάντα το φιλογτνώ* Έτ*σ*/φθη«εν«υτσν Ζν τφ γ?’· 
φιίφ του εργαζόμενον μετά τών δυο καλλίοτων υίώ» του καί 
δμοΰ «ίριηλβομίν την κόλιν καί τά βημβντικώτερχ μίρη 

. αύτής καί «ιτ« μας «φιλοξένησε» tv τη «Ui$ του, όπου μίς 
παρ’δηκιν ώραιάτατον γςΰμα. ‘Ο κ. Κχλογιά-νης δεν <π«υ·

< βατ» ών κάλλτβτος πατριώτη; καν ■*« αύτά αισθήματα α·- 
ταδίδιι κ«ι τοις άξιολόγοις αύτοΰ υίοις Ειτα μιτίύηιτν πρός 
ίπίβχιψιν του ίπίσης καλού πατριώτου καί βυγχωρίου του

. χ. Γ. Τβιροπούλου, Ζχγαρησίου, μεγαλεμτίόρου, δοτις «ναι
< ίπίσης καλός πατριώτης χαί φημίζεται 0ιά τάς πολλάς «ύ- 
λ > τού πατριωτικά; πράζεις, αλλά δυστυχώς «παυσίαζεν τις 
'<'■ ΒουκουρΜτιον χβεί δεν βρωρίσαμεν αύτόν. Μίταέάντες δ·

τότε άν τφ χαφβνΐίφ συνηντήσαμεν τδν χ. 4. Πανταζήν 
-παλαιόν βννδρομητήν μας, δστις ώχΐ την ατυχίαν κατά τάς 
τελευταίας δείνας οικονομικές περιστάσεις τής ΡιΛίουνίας νά 

ύ" άκωλέβη άπασαν την μεγάλην περιουσίαν του κ«ί ίστις μετά 
' λύπης μάς διηγείτο τά κατά ταύτην, μή δυνάμενος ν «»τα· 

■ ποκρεθή <1ς τάς πατριωτικές καί φ*λοξένους‘αύτού διαθέ- 
σ«ζ. Τόν δέ X·. Χρ. Βαμ^ίκαν, «αλαχάν 1π£σης συνδρομη
τήν τής «Φύσβωςν,δεν ε’οομεν, «ιρ« τήν επιθυμίαν, ήν *”· 
χομεν, ίλθό»τες ενταύθα, άπουσιόζο·τα καί τούτον είς Κω*· 

> οτάντζαν, διά ϋεριν» λουτρά .
Τήν ίπαύριον σιδηροδρομικά; πάντοτί μετέβημεν είς τήν 

• «ίωρον ίχεΐθίν άπέχονοαν ϋλάτιναν, διά νά φ$έσα>μ·ν ιϊτα 
■■'. διά τής Κραιόδας είς * αλπφάτιον και έχει6«ν διά τού Δου- 

νά&ως «πιστρέψωμίν είς Γαλάζιον. Έν Ελατός, όπως ά· 
;·::·/πανταχού τής ΡωμΦυ'ιίαΛ,ύπάρχουβιυ *Ελλτ.·κς ίμπορευύμε- 

μενοι, Ένταυβα ιίχομσν νά ίδ<*με» τούς κχ.Κ. Ποταμιά 
νον καί 1. Βασιλειάδην, οΐτινις δυστυχώς τπουοίαζον ιιτί· 
σης, διδη ,κ«τά τήν ώραν ίίΐω; ταύτην τού ετους,οί πλεΐ- 
fftoi μεταέαίνονσιν είτε εις τήν Εύρώπην, σιδηροδρομικά; 

’ •ολίγον όπέχονίβ·, «Με ιίς τά λουτρά καί παραθαλάσσια. 
,. μέρη, διότι ή είς τά μεσόγοια τής Ρωμουνίας διαμονή έν 
χ ώρ$ θέρους είναι χάπω; αφόρητος. Είδομιν 5μα>ς τόν κ. Γ. 
ζ Βδλγαν «ξιόλογον δικηγόρον, «πουδάσαντα iv Άθήναις καί 

. γαμδφδν ιπ ' άδιλφ^ Τβΰ κ. Μηλιάδου έήγοβταοιάρχου fftfp '

ήμΐν, ώς καί τήν σύζυγον αυτού, διατηρούσαν ακμαιότατα .3 
ίτι, παρά τήν μακράν διαμονήν της έκεΐσε, άπάσας σάς πρός $
τάς Αθήνας αναμνήσεις της καί ενάγω«ίως άναμίνουσαν ';
την στιγμήν τής βλιύσιώ» της ενταύθα. ?

*Κ Κραϊη&ι,ώ; Ηπυμν,όλίγν» ίπίσης άπίχει τής Σλα· ,
τίνας,

Έπεσκεφθημιν ένταύΟα τον ζ. Λχμπίρίίν, δ*α τηρούν τα 
to καλιίτερον ζ«νοδοχ«ϊο· τής μικράς μεν, άλλ’ έμπορικω- 
τάτη; καί καλλίστης ταύτης πόλίως, ήτις πολύ μο< ήρ«- 
σ«ν. Έλυπήθην δέ μόνον, οτι οί» ήδυνήίην. «πειγόμί»ος νά *
««στρέψω ιίς την ’Ελλάδα, να μείνω «τι δύο ημέρας κάι νά 
έτισΜψθώ καί τά πιρίχυρα Μύτης, παρά τήν πρόσκλησιν ζ
ην εΐχον του καλλίβτου φίλου κκί ύμογενοϋ; μας κ Κ.Δούμ· ί
πα,ούτινος .ευχαρίστως παραθέτομε· τήν εικόνα του διά τά 4
πατριωτικά καί <μλογε>ή καί φιλικά αύτη7» αίσθημα τα, να |
μετα^ώ παρ’ πυτφίίςτήν τ^χή·-

ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΚ· Ν. ΔΟΥΜΠΑΖ

ο »· κ. ΛχμΛίρης κο·.τςΰ άνχσττψατος ti>«i
ΜΙ άγ«βώτατος ίνβρωχο;, ίύγινίϊτιτο; xii ^Λί^,Μκ; χα! 
1ργ£ζ<ταχ χά.υ Jititu/ώ;, ίγικύμιη, πιρά «4·.των, Ό 
οί χ. Δούρ.π<;( Μαχιοών, μολονότι τΐοέτι όΐτ ετνχί να γνω- ρΐαω αύτό» προοωπιχώ;. ίχιι άζτόλογο» ίττοβία» «όζυγα» 
χαί αγαβωτάτην ψοχτ», παρ ’ 5λω, 8ί τώ» ρωρ«ά»τω» αύ- 
τον ί«χο» τάς χκλίιτίρας πληροφορίας, δτι ιΐ.αι πολύ ,ι- 
λά.βρωπος χαί αίοβηματίις χαί 4 τόπος τβ όφίίλοι πολλάς 
ΐίριτας ?·.ά τά πολυάριβρα χαλά, άτιτα ίταπράττί. ίχ«. 
οτοτι. Το'.ανται ψ.χαί <(«α, χαί ,ιρί Γί„ θ,βύ <ΰλογηταί.

Ενταύθα μ.ίαν νύχτα χαί ίΐαύρςαβα τήν ζωηράν
χίνηοίν χαί τόν φωτιψόν τής πόλοΜς. τά ώραϊα χαταοτή. 
[χατα χαί τά πολλά ζνβοπωλάα χ»! ζςνοοοχςίχ. Είναι ίί 
τόπος ίιαδατιχός χαί πολύ ί'.παχιοαοτιχός. Τή. ό' «παύ- 
ριον «.«χωρήσαμον ό ά τό Κπλαφάττον, όπου ρετά τρίωρο, 
ό'.άοτημα άφίχθηαον |ΐ< ς.τνπώτ,ις άρίοτας, όιότι ή πόλ(ς 
αδτη ιύρίσχίται ιίς ωραιότατη, βαρά τόν Δούνα&ν τοπς®,- 
«ίαν, όνα.τι τον Βιόι.ίου. Έξιρχόρινο·. οί τού σταθμού «n- 
VBVTfloajM. τό. χ.Π. Μαραγχόν, «η.γ<νή ριας, «ατι; |Μτά 
χαρας πολλής ράς ύπιδί^θη χαί μάς ώοήγησι. «ίς το ολί
γο» πχραχιίαο.,., ξ,.οδοχεϊί» χαί χαφι.ιϊο. Λόύό,παρα τού 
χ. Κουδαρϊ σν.όρψν,τού μας &.«u9jv0[xe.o., όπου ίνροριιν 
αύτόν, τόν όξάοιλφόν μας χ. Δ. Στ.φάνου χαί άλλονς φί 
λους χαί γνωρίμους, οΐ.ι.ος |χάς ύπιοέχβησα. («τά πολλώ, 
φιλοφρονήατων χαί ριάς προοίφιρχ. οιάφορα ά.αψνχτιχά.ί'Εχιται ιό rilofj

ΠΕΡΙ __pOY
Τό ώόν τής ίόίας ή|χίρ*ς ·ί»ί θριπτιχύτορο. τον τής προ· 

τιραίας χαί τον τής πρς·χγο.μ.ό»τκ χαί ό^ί-
Νεαρόν λίγιται τί ώόν, όταν τό (χ«. βέρος ήν» 8ύο ήρι«· 

ρων, τόν ίί χ«[ΐώ’« ί’-'ΧΡ'ί β·
Διαγινώβχιται ή τοιαύτη ποιότης όιά τής ί(ΐ6ά|·ως τού 

ώοϋ ίν όίατι ττηγαίιρ, ίχοντι ίν όιαλύβοι 1Ϊ1 Κ'ΡΊ όλατος 
χοι.οΰ ιίς 1000 |ΐ.'δίατος.

Έάν τ4*ώόν ή»ι νβαρόν, χατα^υθίζοται ροαχΡ1 τον πνβ· 
ρίνος τον ΐγγοίον, έάν πλβιό.ων ήμορώ», 0ί.#ίγγίζ«ι τον- | 
τον, Χθλν|ΐβ? χαί’ίπιπλίοι, χαί ό«ο» πλιώ.ω. ήμ.ιρί>» «ίναι, 
τόίβν ή χόγλη τοί ώον ίΐίχιι τής «πιφα.ιίας τον ίόατος.

Ή όρνις ζή «epi τά 10 ίτη. Τό Ιο» ίτος γ·».? 15 ίω« 
20 ώά', τό 2ο. π·ρί τί 70· όντως ίξαχολονβο^(ΐίχρι τον 
4ον (τους, ίντ«ύθι. ό'ίρ/_ιται ίλαττονβθαΓ τό οί 7ο» ίτος 
γ.»»ϊ 50 οως 60, τό $γόοο» lai 15, τό έ.νατον ό<νς 10;

Ό Πλούταρχος λίγ··. πότίρο.,τό ώό.’ύπήρζι πρότορο» η 
ήόρνις; Κατά τήν Παλαιά» Διαβήχη», ί θ.ός έποίηοι» Μ- 
λιχσ τά ζώα, χαί χατά τήν μνθολογία.ρ 4’Δ.νχαλίω. μ· 
«των λίβονς, ονήλιχας ά.ίρώπονς ίπ««ι.

Ώοτο πρώτον προηγήθη ή όρνις.
Ό Άριβτοτέλης λίνοι, ότι τό.ώριό» ώό» ·πιριστριφό|ΐί.ον 

2ιά τής ώβήσοω; τώΖοαχινλων ού 5ί»αται οινιΜχι, άλλά 
χαταπίπτιι. Τούτο γ.ωβτόν ίαη Γτι παρά τίρ λαφ.

Έν Αίγύπτφ αί ίιρΛς τής Μίρφιίος άπηγόρινο» τήν βρώ- 
«IV τών ώών χατα'τήν χςιριρινήν ίοηριορίαν, διότι έόόξαζον 
ότι χατά τήν ίποχήν ταύτην, ούοηί τής ψόσιως ίν όργαορ,ω, 
παράγιται ίν τοϊς ώοϊς ζύρ-ωβις, ίπιβλαβής τή ύγιιι?·

Παρά τοϊς παρ’ ήμϊν όροοιόίοις ίπιχρατοΐ Ιδία, 8τι τά ωα 
Ιαθιόρΐ'»α τό ίαρ παράγονβι 6ιαλ«ίπον»ας πνριτούς.

Οί Δίγόπτικ/να ίαΚωο.ν ώά.χατά τήν Unjuplav οχ«- 
νην, ϊόραζο» ώά οχληρά άλλης ίποχής χ«1 οιιτήρονν ταΰτα 
πρίς Ρρώσιν ίχρωριάτιζον τά_βραοτά'π^ός ,διάχριοιν. Εχ 

• τούτον ίχράτηβς τό βάφοιν τά ώά^πατα,τό. Πάσχα.
Τό οχληρόν ώόν οίνο βριπτιχώτςρον τον απαλόν.

όίον, πίριόγοτίάς it
. τοντο ψβαπτίζςται «ις δίάλνρια (λοντρίν·). 

άράοοος δέ τ5τ« «χηριατίζιτάι ίπί τοϊ κολλοδίόν 
ονχον καί βρωριιόνχον άργύρον λινκον, όπιρ αλλοιονται 
τού φωτός- Ή ούτω παραοπέναοβιϊοα πλάς καλοίται « ν atTcjsajS

I S 9 η τος· (τοιονται ιύαίοόητοι πλάχος νπίρχονβι νυν ιρΰφ/,Ώΐ· 
λοϋριινοι οτοιριοι παριοατνάομίναι), Έάν ς’ιοαχάή νν»

I πλαζ αντη ιϊς τόν παριοκίυατΐίντα «κοτεινόν Μλαριον τής 
I φωτογραφικής βνοκινής, ώοτ* νά οχηριατίζηται ίπ *ότή< 

«ύχρινώς τό διά'τού φαχον παραγόμτ.ον «Ιδωλον»Λ«ν 1» 
σριίν·(1 άποβτάοιι άπό τής βνσκονής χαΐ ίν τφ φωτΐ ϊ«α·· 
ριένον άντιχεψίνον, τότι άλλοιοννται ίχίϊνα μόνον τί «η- -'-S 
ρι.ϊα τής πλαχός, ίτινκ προσβάλλονται ύπό τού ίχ τού άν· .ίΐ® 
τιαβιμίνον φωτός' άποτίβοται δέ ίπ* ανθών μιταλλιχος ίρ- 

' γνρος, ίν λίπτοτάτφ δ.τμορισροφ »«1 ροΛιατά ο>< ίπίνα.τά .i,ss| 
αηριία πιριοσότιρον, άτινα ύπό πλιίονος φωτός προβτόλή» 
9ηβαν. Ή πλαζ ριττά τάντα |*«ταφίρ«ται καλώς κοάαλν|ΐ- 
|θίνη ής οω|ΐέτιον,προπιφνλαγμέ>ο» άπό τών άμιίαων 
νων τον φωτός,διά παραίνρον «χκιτρίνής υάλον και τχτΛτνται · ,. C 
<ΐς διάλν|ΐα χνανιούχον χαλίον ή νποβιιώδονς νατρίον, δπιρ 
[οίνον τά νπό τον φωτός |ΐή προαόληύί.τα άλατα φού άργά·· .^® 
ρον διαλνιι, ίγχαταλιΐπον άριοτάβλητον τόν άπόχριΜνταμ»'.- 
ταλλικό» άργνρο·· ή δό νύν ά.αφαινομίνη οίχώ» ιίναι άρ~ ς 
ντ,τιχή, διότι παριατί τά λτυχόττρα τον ivTixoifxiwv «η· J··"’- 
ριιΐα. Ύπό παχύτιρον χαί ώς έκ τούτον σκοτιινότιρςν βτρώ». ·|^ 
ρ-α άργνρον, έ. φ αϊ σχιαΐ τον φωτογραφηβίντος άντιχκμί- 
τον παρίσ’ανται διαφα.οΐς, ώς δι’ όλιγωτίρον άργύρον χο■'-ife 
χαλν|Λ[ΐένον. Ή «ίκών ανττ, πλννοται καλώς καί δύναται λ?®

• νά διαφνλαχίή, ή β ο τ ι χ ή δηλ.ή πιστή εϊχών ίπί 
τον. Πρός τόν σκοπόν τούτον όπως δι’αντής παραχβγί.Μ^^ 
ίοται ή ρτλάξ οπΐ χάρτον ώσαύτφς διά τών ^«IjOOVt^feWg 
των αλάτων τον άργνρον παρασκουασβίντος ; (οναιίίίτιΐύ:*;,.^ 
γονοριίνον) χαί ΐχτίβοται οίς τό φως τον ήλίον· οίνο 
νόητον, ότι Μα ύπάρχονσιν ολίγα μόρια ίπί τής ίρνητί*ής^| 
ιΐχό.ος τής πλακάς, ίκ«ί τό φώς δραστηριώτιρον «ίλοι 1*1-: .,;■ ΐ 
δρόσοι ή Ιπί τών διά πνχνοτίρον στρώματος άργνρον *«- 
χαλνμ.ρ4νων σηριιίων, ό6ον βίλονσι προκνψ« ίπί τον χάρτον . ,··. 
βχιαί. Μα καί ίν τφ πρωτοτύπφ νπήρχον, καί φωτιι.ά μι. 
ρη. Μα καί τό φωτογραφικό, avtixdju.ov ίσχ» λουκά 
μ,δϊα. Ή δκβοσις τού χάρτον έπι τή. άρνητική'1 «λάκα σι». ·Λ 
νήβωςοϊνο βραχοϊα, ροοτ’αυτήν δέ Λσάγοται δ χάρτης ·ί,« 
τό διαλνο» τά («.ήπω προσόληίόντα άλατα τού άργυρον δια- . 
λύματα τού χνανιούχον καλίον ή τού νποβιιώδονς νατρίου, ;? 
πλννοται ό χάρτης δι’ ίδατος ίρ-όαπτίζιται <ίς δίάλνροα 
χρνσού, δι’ ού ΤΟ ίζτφοα τού άργνρον λαρ,όάνι. χροιάν ζωη· - 
ροτόραν, κανονικήν καί ζηραίνιται. »

Ιστορικόν· —Ή φυτογραφία ήτις βή|θΐρο» χατόστητο· 
σοντον σπονδαία, χρ-ήπ.ριος χαί ωφέλιμος τίχνη, ίφοορίβη 
τφ 1824 ύπό τού Γάλλον Ίωβήφ Νιχηφόρον Νιίψ, γι»»η- 
ίίντος ίν Σιαλώνω>ής Γαλλίας τφ_1765. Ή «φιύροοις οί 
αύτη σννίίταται «ις τή» ριόνιριοποίηβι» τής οΐχόνος, τής π«- 
Μττα.ςαίνης ίν τφ «χοτοινφ βαλά|χφτ ΕΝ· γνβατόν, ότι ίν 
Τώ οχοτοι.φ βαλάριφ, όοτις Λ« όργανο» οϊδονς ρο.χρον χι· 
όωτίον φίροντος «πί τής μιβς τών πλονρών αύτού p-ιχρά» 
οπήν, αχη^ατίζοται άντςοτρα|«|ΐί»ως ή ιίχών φωτιζομί.ον 
άντιχοΐ|ο<»ον, τις τόν άπίναντι τής όπής τοίχο» τον χιύω- 
τίον, α« «ί άχτΐνις τού φωτιζορίνον άντιχ«μ.ένον «ίσούαω- 
σιν ί’ντό; τον βαλά|ΐον. Ή «ίχών όριως «5τη |οίχρι τον Νιίψ 
δίν Αιι χατορόωθξ νά γίνη μόνιμος. Τούτο δό χατώρβωοιν 
ό Νιίψ τφ 1824, όοτις άνιχοίνωοο τήν ίφινριβίν τον οΐς 
τόν ζωγράφο» Δαγχίρ, δ δποϊος ίνηαχολήβη πολύ <ίς τήν 
«λο.οποίηο»· πί}« i^cas. Ή ίπί χάρτου φωτογραφία 
ίβινρίφτι τφ 1839 ύπό τοϋ’άγγλον Ταλόοτον.

Πός γίνεται Α ^ωτογράφηβις-—Κατά την φωτο
γράφοι. ά»τιχ·ΐ[ΐίνον τινός, ό φωτογράφος παράγτι κατά 
πρώτον ιΐχόνα άρνητιχήν ΐπιχέίται ίπί Τοντφ ίπί κ’ήώς 
χαβοριοδ«ΐ«αν πλάκα ύιλίνη» χολλόδιον παρι»χιναθ|χί»ον,ήτοι 
διάλν|οα βαριύαχοπνρίτιδος έ» ριίγρ.ατι α’Λίρος χαΐ οίνοπνιύ- 
ριατος πιριίχοντα διαλιλυριένα ιωδιούχον καί βρω[οιονχο» 
χάλιο» ή ριίγρια αύιώ» ριοτ’ ϊωδιούχον καί [όρωμιονχον καδ- 
ριίον. Τό οίνέποςυμακαί δ αίβήρ ϊζατρίζονται παραχρήρ:®· 
νίίνιι δί χ<χαλν|ορ.ί.η ή πλάξ ύπό λ.πτον ύρ.ί»ος <χ χολλο-

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ ϊ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΦΑΤΟΤΡΟΤ 

onox arxzMa αρ/θ. <οι.
Ιΐάροδυς ύδοΟ^&ίόλου καί ζαχ(·£οηλα**εΙσν

ΠΑΤΛΙΔΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟ ΧΥΑΛΟΓα.ΕΓΧ^ΗΑΜ TBMAMISAM

ΤΠ0ΚΑΜ12Α — κομψά κώ στ«ρεά.
ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ — διά κάθε γούστο καί εύθηνά. 
ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ — παντά< χρωματισμού καί μέ έγγύ^σιν.

ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΕΙΑ
Γίνονται όοχταί παραγγελίσι Πίαα παραγγολία ίχτολοί.αι 

«ύβημορόν. Μ μ<τΡν·
'ΕπκΚήβεα Αωκί»λ ,V Τ<ιάκ«ς ΜΑψίοκα καί τνχτΜβα.

ΛχψίΛο βαραγγίΐάκ δ»ά nfwcac ptra ftaoifac xal &rei).
ΈΛίσ^ζ γίνονται faczal Λαραγγ^ιαι Λά ζαχίζας χαΐ οχούγονζ μαγείρύ»·- ’
^rrrzs.zop®rzsEW vnoKAMXSAtv 

ϊι^αΐ ϋνγΜαταβοτεκαΙ



Η ΦΪΣΪΣ

HI ΤΤΧ8 fix KAIiri!IIU1 Φά σίλον; μιί< πα^αδόίσβς.

Α Φ

Κακ4μ&ι&0> καί ού κορμί 
χωρίς αίτια κι ^Αφορμή 
ύ ifyot φβρμσκίτηο 
ο^έη^ρβ άπ’ τήν*άγ καλιά 
άττά^τής μάννας ta φιλχώ 
τήα τρνφτρΥμ οου κοίτης.

Δί χάρτα ot τόσο καιρό 
τό δρέπανά του τδ σκληρέ* 
μέ βίρα νά ποτίζη;
άχ I τίτοια’ίχςι άηο*ιά 
άλακ t^c μάννβκ σ’ όρφανίά 
πικρή νά 6νθΚ«] ;

Kavik μή χάση δάκρυ 
οτοΟ τάφου της τήν άκρη 
τά μνήμα δέ ΧαλεΤ.
Ανέβηκε στδν ονρανδ 
στά κάσμο τδν αληθινά 
Γιά μά< παρακαλβί

Σνρος 189Β. '
ΜΕλτων ΒιτΑλης.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

QcAe^tkh 4<αττ4<ικ^ τ&ν Αγγλον,

Άγγλος τις αφορμήν λαμβάνω* έχ «ής θνησιμότητοο τών στρα· 
τεωτών του Τρανσβαέλ, παραθέτιι τάς ακολούθους πληροφορίας..

’£*1 2,<00,000 στρατηλογηίέντων, λέγιι, έ» Γαλλία άπό τοϋ 
<700 μέχρι *«ν 1709, «πιθανόν 720)000.‘ΒπΙ 8, εκατομμυρίων 
οτρα*ολογηθέν«ων use Ναπολέοντος τοΰ 1·υ,*λ ίν έ*ατομ»όριαν έξη· 
ειέβθη. Έν U τή Κριμαϊκή έχστρατοί^, ήτ«, υπήρξα |ρ«χυΐ<ρα 

810,000 άνδρων, βπωλέσθησαν 95,000.
Άλλ’ όμως προστίθηβι*, ή θνησιμάτης αΰτη 8<ν «ϊναι μεγάλη, 

ουγχρινομένη «ρός τούς πολιτικούς θανάτους, διότι,. 3έον νάσυμπι· 
ριλά&φΐν χαί τούς έν «ολίμω θανάτους καί τους έπισ^εβαΐνοντας L· 
χοπάβσων, ταχτα&ν νόσων χαί τοϊς ι* συβηθω» τκριπτώσιων.

Άπό ΤΟν 1789, έπιλέγν, μέχρι τοΰ <889, ή<ο* ο«1 όλόχληρο» 
αιώνα,καθ’ άν <γένσν?0 οί μιγαλιίτβρΜ πόλιμοι, μόνον ίν έπατομμύ· 
ριον άνΙρών «χάθη «χ τών όπλων.

’Βχ τούτων λαμβάνοντνς αφορμήν οί στατιστιχσποιοί άγγλοι απο· 
φαίνονται μονά «βρισσης βύφυολογίας, ότι οίς στρατιώτης έν πολέμψ 
ρίψοκινδννάάιι άλιγώτίρον τοΰ έν Ιργοστασίω έργατ <υ.

Άλλ* αρά γι έ υφιστάμενος «V Τρσνσΰαάλ «όλςμος θα μείατρέψη 
τούς αγγλικούς τούτους ύπολογιβμούς ;

Ό 6γν*4τ«ς Ιχ64{.

Έπσνιλθούόης τής ββλγιχής αποστολής τής άνά τδν Νότβιον έπι· 
δρομής της πρό tiwuv έβδομάθων, ωιτοφβρε μβταξΰ άλλων πιριέργων 
αντικειμένων xgU τινα ιχθυν,&αιτωμενον έν ταΓς «ολικαΐς θαλάσσαμ 
,χαΐ ον fityktip βάθει, έ*ή άνήχοντα Ιέ β«ς οϋδ*μΐαν γνωστήν μέχρι 
ταΰδτ οικογένειαν» Έάόθη & εις τά φνβιολογικ'ον μονοίιο» τών Βρο* 
Ιρλλών προς μολέτην,

Έπί τή «ςριστάσει ταύτγ^ έφημερίτ τις έναγράφουσα τά γεγονός, 
προσθέτει, δ*ι, δταν ή αποστολή τοΰ Ρώς ΐρχτν επίσης Ιπιστρέψβε 
ςχ τής αρκτικής «ντής εκδρομής» live μίταφερει έβίσης ίχθυν τινα 
άγνωστον, 8ν ©ί εοφοί προβεΜόντος εν τφ «λοί^ έτοπΛέτγαν προς 

: στιγμήν Μ τίνος μέρους τής γεφύρας τον πλοίου διά νά Αν έξκά- 
’ σωάινχ «Μηρόν, ενχαρςστημΗιδντες έπί τή «πουδαίφ άνακαλύψιι, 
^-άλλ’δποΛε ύπήρξβ μετ’ ολίγον ή βχπληξίς τ»ν, δτ« έπιστρέψαντίς 
Κέδρον «ytov σχκόν άλον καταβιβρωθέντα ύπά της πίλωρίων διαβτά· 
- ’.■ 9<0ν γαλής τον πλοίου.

Ελπίσαμε*, 8t< 6 νέος ίγνωοτος ίχθδς δεν θά λάβη τήν αυτήν 
Wv·

Διαδοόείσης ιωρκαίάς Ιν τι« θηρ'ιοτροφίί^ τής Γαλλίας, δύο λέον
τες ελαβον καιρόν «ά ιξέλθωσι. Το πλήθος τρέπεται ιΐς φυγήν αμέ
σως, οί δ« άοτνφύλκΜς λαμ&νονσι τα 5πλα των. Φάβος *»1 τράμος 
ixupUuetv tv ταύτφ τούς «άννας. α>Τ< θά γίνΐ); «ρωτώσι πάντ«ς. 
— Απολύτως ούϋν σννέδη. Μάλις σβισθέντος τοΰ πυράς, ά βίς τών 
λιάντων επανήλθαν μόνος <ν τφ xatvti κλωΰω του, τον I έΤέρο» 
άναρριχηθέντος έπί τίνος παρακειμένης στέγης καί απνύβαντος του 
δαμαστοΰ,διά μιχρας άποιλής ήνάγχασβ χαι τούτον νά ίπιυτρέψη <ις 
τήν κατοικίαν τον.

Συμπέρασμα. *0 λέ«* αδίκως σνχοφαντίΓται, διότι givat 6* 
ήμίρώτνρος βασιλιάς, 6 δι Μαλιάνι ιιχ< δίκαιον ιβχνριζέμινος Γν τίνι 
ιργφ του, stt t> ΔυπουΓ ήνάγκ·« Μοντα δραποτσύσαντα νά ιπα- 
νέλθ<) έν τφ χλωβφ του 8<* απλών πληγμάτων διά τον άλιζιβρσχίου 
τον χαί λέγω* α(ιτώ 1

— Έλα, φανοΰ χαλάς χαί άξιοπριπής ( Οί θέ τ·ζ<ί5»ώ<αι χαι* θη* 
ριοθαμασταί χαί θηριοθήραι «όσα μάς διηγούνται τοιαΰτα «ΎβΤιχά 
πιρί τής ήπιάτητος, φιλανθρωπίας τών λιόντων;Ή It πυρά φαίνεται, 
δτι σταμαια χαί χ«τιννάζ·ι τά άγρια πάθη τών θηρίων αν γένίι.

*Ο λέων όπαποΰΐι C’t το βλέμμα χαί τά ν<νμ« τοΰ ανθρώπου καί 
Uv εϊναι παράδοξον νά ίδωμεν ποτό τοΰτο» άντιχβθιστώντα έν τχ& 
οιχίαις ημών την γαλήν καί τόν χΰνα

Ούτως εχουαιν αί παραδόακς, διότι τά αράγματα άχολουθοΰσι 
τά ΰνιίρα.

AUUttHU ns ‘*nsfl8’
i ___

NK. Supo ». Συνδρομή σας έλήφθη. Εύταρκτοδμςν.—Π. Γ·Κ. 
ΙΙάτρας. Σας ινΐγράψαμ£ν ά«ο 1 Ίανθναρ<ου Στιίλαη τήν συν* 
δρομήν σας.^-Μ. Κ. Aohnauo, Πολύ ώρχίον, Συγχαιρόμιθα. 
Στέλλομε^ (0 ύμ<» χαί 5 «ίς Ittpov πρόίωχον,—Κ. Δ. Ζ Κων* 
βταντινούπολιν. ’Επιστολή έλήψθη και ιξίτολέοΦηοαν γρα· 
φόμτνά σας. Άπίατβίλαμίν 5< άμΐν τήν σοιράν, —Κ. Κ. Σλάτιναν. 
’Επιστολή, διλτάριον χαί συνδ^μή ιλήσθησαν. ίόχαριστονμιν. Τα* 
χνθρομιχώς γράφομιν έ* έχτάσίι.— Π.·*· Ρ^υχστούχι ον. Δελ
τάριο» έλήφθη. & ιιΑυνσιν ήλλάξαμσν χαί «ναμάνομβν νίωτέραν σάς, 
ώς γραμοτι.—Σ Δ. Σο υλιν5. Διλτάριόνσας ιλήφθη. Ήμσρολό» 
γιον σας άηστιιλαμιν προχθές. —-Α. Γ« Δ. Κ ω » σ t« ντ ι νβυπο· 
λιν. Άγγιλία ιτέθη. Ήμιοολόγίον 1900 8έν <ξ<8όθη. Σας βιέλλομε» 
παριλΜν.*-C. G. Petertioiirg. Επιστολή μ<τά συνδρομής ιλήφάη. 
Άναμένομιν χαι νιωτέρανσας,σνντ^Μκ «αρακολοΰμε».*-Ν. Κ. So* 
Οαστούπολςν. Έαιοτολή έληψθη. Τηυθρομιχώς άπαντήσα* 
utv.—Σ. Κ. Κωνβταντινοόπολιν, ’Επιστολή χαί χρήματα 
«λήφθησαν. Εύ^αριστοΰμιν. Ταχυθρομιχώι γρά®βμιν.-^Μ. Β. Σύ
ρο ν. Επιστολή μιτά πιριίχομςνων ιλήψθη, καί 4χ<ι καλώς. Φρον· 
τίσατι «ρος αποφυγήν σφαλμάτων νά καθαρογράφονται ■ Ζητούμενα 
φόλλα άπιστέλησ®*·—Ά· Κ. Ζαγαζίχ ’Επιστολή έλήφΑη. Τ4·. 
μβιχάποστέλλομιν χαί γράφομίν ταχυδρομικών—L Β. Πορ τ-Σ «(t. 
Συνδρομή οα< έλήβθη. Άπόδι^ις σάς έστόλκ ταχυδρομικές. Βνχα- 
Ειστονμίν.*—Κ. Ζ. ϊ άφ < αν. ’Επιστολή μ«τ| πβρισχομένον έλήφ^η. 

ίυφαριστουοίν πολύ. Ταχυδρομικές γράψωμι» προσιχώς.

ΑΤΜΟΠΛΟΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
METASY HEIPA1QS-HPEBEZHS

Λϊη 
ΤΗΣΕΒΔ0ΜΑ40Σ

*Αναχ«»ρΑ<τ«κ έκ Π«,$αιβς.
Έχίατι). Παρασχενλν 4 μ. |ΐ· κέ Πέτρα;, Σά^ψ, 

Πύλαρβν, Φκιχίρί»» Λ,υχίία χαί ΠρΙίιζ», Μ* 
χαταπλίκ την 2 f.. μ. τ«ΰ ΣαΙβάτΜ, όαί9« im* 
«τρφι δώ tin αΰτΔν «ρ,αιγγί,,νν την Κυριακήν 
μ,αηρβρίαν (ί; Πιιραιί.

Έχίστιρ Δεντέραν 10 λ. [Λ. !<’ Ίτίαν, Γαλαξείίιβ», 
Βιτρινίτααν, Πάτρα;, Σίριην, Πύλαρον, Φιαχάρδον, 
Λιυχίδα, Πρέβεζαν, Σαλαώραν, Βδνιτσαν, Κβαραιναν 
χαί Καρβαααρβν, βηδβεν ίώ τδν avtvv «ρΜ,γγίβων 
Ιαιστρίριι τίιν Πίστην 3 ρ. ».

Τδ πραχτβρεΰν χιΐται εν τφ χαταατήρίατι ταυ χ. Π. Β. Π«- 
ταριιάνου.

Πλατεία ΚαραΙσκάκη, (ν ΠεεραεεΙ.______
’Ει τ«ν Καταστημάτων Άνέστη KuwttvtwAM


