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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓνωστΟποιόΟιεεν ΧάΙ κάλιν τούς ήμετίρούς luvjpo- 
μητάς, δτι i Άβάν. Κούτρας, τέως περιοδεύων άντι- 
πρόσαοπός μας, Jb διατελεί πλέον είς τήν ήμ,ετέραν 
ύπηρεσίαν, έπομένως πάσα μετ’ αύτού δοσοληψία είναι 
άχυρος.

Παραχαλούνται τάντες^οί χαθυστερούντες συνδρομάς 
τής «Φύσεως» βπίος ευαρεστούμενοι μας άιεοστείλλωσι 
τά χρήματα δι’ έπιταγής ή άλλον ασφαλούς μέσον χαΐ 
τούς ίφοδιάσωμεν διά τής σχετικής άτιοδείξεώς των, 
διότι είναι άδικον νά ύποβαλλόμεθα έκάστοτε είς ένο- 
χλήσεις χαί δαπάνην ύπενθυμίαεων χαί είσπραχτόρων

ΑΕΡΟΠΟΡΕΙΑ
Τόν παρελθόντα Αύγουστον έδημοσιε ύθη έν τώ έγ- 

κρίτω της Νέας Ύόρκης περιοδικώ «Ό Κοσμοπολίτης·, 
διατριβή περί άεροπορείας, ύπό τό όνομα <ιτό άερεηίπε- 
δον», έπαέίως τυχούσα τής έκ α5ο δολλαρίων προκη- 
ρυχθείσης αμοιβής, ήν καί ή «Φύοις» έν ταΐς οτήλαις 
αύτής έσπευσε τότε νά μεταφέρη. ζ’ίδέ φύλλα ύπ’άρ- 
ι 3 καί 14).

Ταύτην όμως έοχάτως ήκολούθηοεν άλλη, πολλώ έ
κείνης τελειότερα, ήτις έφ ' εδραίων βασιζομένη θεωριών 
ευφήμου ήζιώθη μνείας έν τώ τύπω καί τήν προσοχήν 
τών απανταχού έηιστημόνων προοείλκυσε. Συνεγράφη 
ύπό τοΰ ’Ιρλανδού τό γένος καί έν Αμερική νΰν διαμέ- 
νοντος JohD Holland, όοτις άπό τού έτους 1863, μεθ’ 
υπομονής ήοχολήθη έπί τοΰ περί τήν λύσιν έγγίζοντος 
ήδη προβλήματος τής άεροπορείας.

Τής πραγματείας ταύτης έν συνάψει θέλομεν παρα- 
θέση τά μάλλον ουσιώδη ύπό τήν φιλόίενον στέγην τής 
«Φυσεως» ήτις δέν έπαυσε ποτέ παρέχουσα τοΓς άνα- 
γνώστσις της έκ τών εδεσμάτων τά υγιεινότερα καί 
μάλλον εύχυμα.

Συσκευή προς μηχανικήν πτήσιν, περιλαμβάνουσα α- 
ερεπίπεδον, θεωρείται ώς το μόνον μέχρι τοΰδε 
προταθέν μέσον, δπερ παρέχει ελπίδας περί επιτυχούς 
λύσεως τοΰ ζητήματος τής άεροπορείας. Ή άπαδειίις 

τής πρός τοΰτο άνωφελείας τών αεροστάτων καί άλλων- 
άεροσκαφών μετ’αποθηκών πρός έναπόθεσιν άερίων έλα- 
φροτέρων τοΰ άέρος, άπύλεια μάλλον χρόνου είναι καί 
τού πολυτίμου χώρου Τής «Φΰσίως» κατάχρηοις.

Καινόν αληθώς είς πολλούς θέλει καταφανή, όέι υπάρ
χει λόγος νά άναμένωμεν Παν άλλο ή άποτυχίανέν Τοϊς 
πρός επιτυχίαν ιπταμένων μηχανημάτων πειραμασιν, ότι 
δέν ύπάρχει κώλυμα ανυπέρβλητον ν’ άντιμετωπιαθή έν 
τή μορφή άλυτων προβλημάτων, ουδέ έκτακτοι δυσχέ- 
ρειαι ν’ άποτρουσθώσιν, άλλ’ ούτε έπίκληβις πνεύματος 
θρσσύτητοε πρός ένίσχυοιν τού αεροναύτου. Έπΐοης 
απροσδόκητος θά καταφανή ή εϊδησις, ότι δέν ύπάρχει 
τι διά τήν επιτυχή αύτών λειτουργίαν άπαιτούμενον 
δπερ δέν έγένετο καί έδοκιμάσθη επανειλημμένως,'. και 
τέλος ίτι κατάλληλον μόνον οχέδισν άπαιτεΤτάί.

Ότι δέ τά άνω έχουόιν άληθξίας, εναργές θέλει κα- 
ταστή, έάν έζεταοθή τινες σννθήκαι δέον νά τηρηθώσι 
πρός μηχανικήν πτήαιν, και αν τή χρήοει τών νΰν γνω
στών μέσων δύναται νά έπινοηθή άπλοϋν πρακτικόν μη
χάνημα πληρούν αύτάς.

SwOAtsat ούβεώ&κες.
ι.—Τό μηχάνημα δέον νά ήναι ικανόν ν’ άνυψώται 

καί ουγκρατήται έν τώ άέρι.2. —Νά μή άναστρέφηται ή ταλαντεύηται.
3. —Νά ούναται ν ’ άνέρχηται καί κατέρχηται καθέτως, 

βραδέως ή Ταχέως,κατά βονλησιν,έν θυέλίη ή νηνεμία.
η- — Νά δύναται νά έκτελή ταχε'αν οριζόντιον κί- 

νησιν.
ί>.—Εύχερώς καί σταθερώς νά πηδαλιουχήται προς 

πάσαν διεύθυνσιν.
6.—Τό ολον μηχάνημα καί έν έκαστον τών μερών 

αύτού, δέον νά ωσιν ισχυρά έπί τοσοϋτον, ωότε νά δεή-■ 
ση πρός καταστροφήν αύτών ένταοις ή πίεσις έζάκις 
μέχρι δεκάκις μείζων έκείνης, πρός ήν πιθανόν καθίστα
ται, ότι θέλει ποτέ ύπαχθή.

Άφοΰ δέ προφανώς προς έπιτυχίαν ούδενός άλλου 
ουσιώδους ανάγκη ύπάρχει, λογικόν όμως είναι νά πι- 
οτεύωμεν, ότι μηχάνημα τούς όρους τούτους πληρούν θά 
έπιτύχη. Δέον όμως νά καθοριοθή,αν έχωμεν τά άπαι- 
τούμενα μέσα πρόχειρα, καί αν δυνάμεθα νά συναρμρ- 
λογήουμεν αύτά είς μηχάνημα πρόςπτήσιν,

Ό κινητής (motor) είναι, ώς γνωστόν,τό σπουδαιό
τερου οημεΤον. Δυνάμεθα νά έπινοήσωμεν τοιοΰτον ισχυ
ρόν καί αρκούντως έλαφρόν νά άνυψοΐ καθ' ΰπόθεσιν δι- 
πλοϋν τό έαυτοϋ βάρος διά προωστικών άεροελίκων, ό
μοιων πρός εκείνους, ών ποιούνται χρήσιν πρός άνεμι- 
σμόν καί τή βσηθεία άερεπιπέδού—-τούτέστι μεγάλης 
καλώς ίσορροπούσης λείας έπιφανείας έν είδει χαρταετού 
—νά άγωμεν αύτόν διά τού άέρος ;



510

Βεβαίως δννάμεθσ. Τοιούτβι κινητοί εύρηντ»· πολλοί 
έν χρήοει έν τορπιλλοφόροιί οκάφεοιν. Ο! Hetreshott, 
Varrow, Thorneycroft, κοί άλλοι, κατεσκευοίαν κινη
τός διά τορπιλοφόρα, οίτινές βορύνουοι 6ο λίτρος είς 
έκάοτην ίππου δύναμιν.

Ό άτμοδρόμων τού Norman Munro ε'χε λέβητας 
καί μηχανές βορυνούσας ιη μόνον λίτρας είς εκάοτην 
ίππου δύναμιν.

Ό Η. S. Maxim, κατασκεύασε καί έθετο είς ενέρ
γειαν λέβητα καί μηχανές, έχούσσς όμοΰ βάρος η μό
νον λίτρων είς εκαστην ίππου δύναμιν.

Ό StlinjteUovi έν \ovtivu κατεοκενσοεν εντελή 
άτμοκινητήν, προ ένός περίπου τετάρτου εκατονταετη
ρίδας, όοτις είχε βάρος ι3 μόνον λίτρων είςέκάοτην 
ίππου δύναμιν. Άλλά καϊ ό καθηγητής Langley αξιόπι
στος τυγχάνει πληροφορών ήμδς ότι επιτυχείς άτμομη- 
χαναί κατεσκευάοθηοον τελευταίου, έχουοαι βάρος ρεϊον 
τών ιο λίτρων εκ έκαοτην ίππου δύναμιν.

Τά έέήκοντα τρία τοϊς εκατόν, τής είς τόν τροχόν 
έπιτεθείοης δυνάμεως ύπό τοΰ δόκτορος Freninges, έ- 
χρησιμοποιήθησαν πρός άνυφωσιν αύτού.

Ό καθηγητής Langley, επέτυχε δύναμιν ανυψωτικήν 
αηο λιτρών είο εκάστην ίππον δύναμιν.

Ό Η. S. Maxim έπέτυχε τήν αυτήν άνύψωσιν διά 
συσκευής παραπλήσιας εκείνη, ήν μετεχειρίοθη ό καθη
γητής Langley.

Των άνω λσ’πών 'κινητών τις, αρκούντως ελαφρός εί
ναι πρός τό σκοπούμενον. Άλλά καί ό βαρύτερος όλων, 
ό τορπιλοφόρου σκάρους κινητής, έχων βάρος 6ο λίτρων 
είς έχάοτην 'ijmov- δύναμιν, κέκτηται ’ικανήν δι' ήμδς 
δύναμιν. 'Εξήκοντα λιτρών βάρος δι’ έκάοτην δνναμο- 
δεικτικήν ίππου δύναμιν, θέλει είσθαι gi περίπου λιτρών 
δι ’ έκάστην πραγματικήν ίππου δύναμιν, μετά τήνάφαί- 
ρεοιν τών συνήθων έκπτώοεων διά τήν απώλειαν καϊ 

λ.-· προστριβήν έν τούτοις τό βάρος είναι έλαοσον τον ενός 
ήμίσεως εκείνου, δ δύναται δύνσμις ίππον να ύψωση. 
Θέλει παρακατίων καταδειχθή,ότι Ιη λίτραι δι ’ εκάοτην 
ίππου δύναμιν είναι όρκονσα έκπτωσις διά τό έπίλοιπον 
τον μηχανήματος.

Μετά τούτο δέον νά κοθοριοθή, έάν δυνάμεθα νά 
' ' χρησιμοποιήοωμεν κινητήν, οίος καθ’ νπόθεσιν ο τον 

Norwood, έν μηχανήματι δυναμένιρ νά πληροί τούς άνω 
■ ί ρηθέντας έξ ουσιώδεις όρους.

Ύποθέοωμεν, ότι ζεύγος προωστικών τροχών,διαστά- 
0<ων άναλάγωυ, εφαρμόζεται έν σκελετφ όμοκεντρικώς 
ή έφ’ ομοκέντρων αξόνων, μετά τών τού Norwood λέ- 
οητος καί μηχανών καταλλήλως τοποθετούμενων. Φρσν- 

'.· τΙς δέον νά ληφθή κατά τήν τοποθέτησιν τών μηχανών,
- . ' όπως τεθή τό κόντραν τής βαρύτητος ύπό ή εοωθι τών . 

C αξόνων τον έλικος. I
- Έάν αϊ μηχαναΐ τεθώοιν είς ενέργειαν, καί οί έλι- 

κες περιστρεφόμενοι ταχέως κατ' αντιθέτους διευθύν- 
: <■" . σεις έξωθήσωσι ρεύμα άέρος πρός τά κάτω, θέλει έπα-

κολουθήοη ίση πρός τά άνω ώσις έπϊ τών τροχών- ένσρ- 
ίι < ■ γές δέ πρόκειται, ότι όταν ή πρός τά άνω ώοις ύπερβή

τό βάρος, τό μηχάνημα θά ύψωθή. Τό μέγιοτον τάχος 
τής ήνόδον θά έξαρτάται έκ τού ποσού τής έναποτετα- 

. , γιιευρένης άνυψντικής δυνάμεως, καί πας βοθμός μειώ- 
σεως μέχρι τής στάσιμου ισορροπίας,ώς καϊ τό τάχος τής 
καθόδου θά διευθύνηται διά κανονισμού τον βυθμιστσΰ. 

μι Ύπό τοιαύτας ουνθήκας τό μηχάνημα είναι ανώτερου
■ σφαιρικού άεροστάτου, καθόσον δύναται νά πληροί εντε

λώς τον πρώτον, δεύτερον, τρίτον κα’ι έκτον τών άνω 
ρηθέντων ούσιωδών όρων.

Άφοΰ δέ προφανές είναι,ότι δέν θά πσράσχη δυσχέ
ρειας ή έξεύρεσιε κινητού, αρκούντως έλαφρού καί ισχυ
ρού έπϊ τό έργον, οτρέψωμεν ήδη τήν ήμετέραν προσο
χήν πρός τον ηον όρον, δηλαδή, τήν ικανότητα αύτοΰ 
πρός ταχεϊαν οριζόντιον κίνηοιν.

Η ΦΠΙϊ

Τούτο δύναται νά έπιτευχθή άνευ προμήθειας είΟκΜ 
προωστικής δυνάμεως, διά τής χρήσεως άερεπιπέδωμΜ· 
μετατροπής τοΰ οχήματος, όπως έπιτρέπηται ή rXiapM 
τών αξόνων τών ελίκων είς οριζόντιον θέσιν, ΐναήΙίδ«Β 
ναμκ χρησιμοποιείται κατ ’ ευθείαν έξ άρχής πρός-ά^Μ 
ψωσιν όταν δέ ή προσήκουσα έπιτευχθή άνύψωσις/'^Μ 
άξονεί τών ελίκων, μετά τών μηχανών καϊ τού aitialM 
τού, τοΰ περιέχοντος σύτάς εντός τον πρός ηλακάτη®» 
προσομοιαζοντος σώματος τού μηχανήματος, δέον βάθΜ· 
δόν νά περιοτραφώσι περί τό κοινόν αύτών κέντρον WM 
ρυτητος, μέχρις ότου οί άξονες καταοτύοιν όρ,ςόντιό'^3 

Ί ού,μηχανήματος καθέτως άνερχομένου. ή παραγ^Η 
μενη δνναμις παρέχει ύποστήριξ,ν καί πρόσίίδωσιν efrjM 
κίνηοιν πρός τά ανω. Έν τή κλίοει τών άξόνων, 
η τήν υψωοιν έπιφέρουσα δύναμις δέον νά καναναλίσκηβΒ 
Τ?' "ζβί παραγωγήν οριζοντίου κινήοεως. Τό ύπόλοιπ4®| 
εξακολουθεί ύποβαστάζων τό βάρος. Άλλά τό έριζέ^ΗΙ 
τίως καταναλωθέν μέρος τής δυνάμεως—τό άνήκον δηΜ 
λαδή εις τήν γραμμήν τής γωνίας τής κλίσεως-δν δί^Β 
ναμις ωστική, δυνατόν νά καταφανή καί μάλλον άποτε'^ 
λεαματικον πρό- άνύψωοιν ή όταν έχρησιμοποιήθη καθέΟ 
τωί1, άφού ή αποτελεοματικότης του έξαρτάται έκ ,τήβΒ 
επιφάνειας καϊ κλίσεως τών άερεπιπέδων. Τής ένεργείαξβ· 
τούτης γίνετε αναστροφή έν τή καθόδω, ούτως ωοτε^Β 

ι λαμβανομενης ύπ’όψιντής διευθύνοεω:’ καί δννάμεωφβ 
| τού ανέμου, καϊ πρός αντισήκωμα κανονιζομένης τήςΜ 
κλισεως τών άξόνων, ή κάθοδος δύναται νά έπιτευνθ'ήΜ 

I κάθετος καϊ έν καιρώ μάλιστα θυέλλης. Τό μηχάνημα^ 
I ούτως είναι ικανόν νά πληροί τούς τρίτον καί τέταρτον® 

όρους. Ο 5ος όρο- πληρωθήοεται διά τοποθετήοεως» 
κάθετων και οριζοντίων οίάκων, όμοιων πρός τούς χρη-ί· 
οιμοποιουμένους έν ύποβρυχίοις σκάφεσιν, είς τό όπί-3 
οθιον άκρον τού μηχανήματος, προσκτώντος ούτω τήν· 
δύναμιν τής κατά πάσαν διεύθυνσιν πορείας. 3

'Ae^enineSa. ®

Τήν τών επιφανειών τον άερεπιπέδου έκτασιν, δυνά-® 
μέθα νά λάβωμεν έκ τοΰ πίνακος τού Chanule, μέ τήν W 
βεβαιότητα,ότι δέν θέλομεν περιπέση είς λάθος ως πρός ® 
την άνεπάρκειαν, διότι ό πίναξ καταφαίνεται βαοιζόμε- ® 
νος έπί πειραμάτων,γενομένων δι ’ έντελώς ομαλών έπι- 
πέδων, σημαντικού πάχους, καί μετ ’ αμβλέων αντί όξέ- > 
ων άκρων. Ο καθηγητής Langley, λέγει, ότι τά πετρά- β 
ματα του εξετελεσε δι‘όμαλών, άλλ’αμβλέων εύ-.-νΑ ® 
άκρα επίπεδων, καί οτι, άλλων οχημάτων και μετά 
ων άκρων τοιαΰτα, δυνατόν νά παράαχωotν άηοτελέ . ® 
οματα έτι κρείοβονα.

Λίαν ένδιαφέρουσαι δοκιμαί έγένοντο διά λεπτών κάΗΙ 
λείων έπιπέδων, ύπό τοΰ ίν Λονδίνω Horatio PhilUns’ ί·^ 
τό έτος 1S85. Καίτοι μάλιστα τά πειράματα περιωρί-'ί 
ζοντο είς κλίσεις ιό βαθμών μετά τής οριζόντιας,'έ4| 
τοντοις τα αποτελέσματα ήσαν άξια λόγου πολλοϋ ΤδΜ 
λεπτόν, λείον, επίπεδον, μέ κλίσιν ,6 βαθμών παρέονεν· 
άνυφωσιν ισην πρός φ.ό ώθήοεως. ’ jg|

ιφ όμοιας ουνθήκας, ώς πρός τήν έπιφάνειαν καί·| 
κλισιν, ο τού) Chanute πίναξ.««ταθεικνύει ίψωοιν ίοην »| 
πρός ό.φΐφ ωθήοεως. Άδεδαιότης ύπάρχει, ώς πράςίΜ 
τήν επίδρσσιν παχέων άκρων έν τώ πίνακι τούτω, άλλ 
έκ_τής έν γένει στενής συμφωνίας πρός τό τού καθηγη- '^Η 
τού Langley έργον συμπεραίνοντες, φρονούμεν, ότι με-®ί 
γιοτη όμοιότης θά αυνυπήρχεν έν τοϊς έπιπέδοις καϊ 
τοις αποτελεομαοιν, άτινα παρέοχον διδόμενα πρός ούν-ΙΙ 
τ ocw τοΰ ηιν«κος. . . $8

Ό Phillips ίσχε ιό τοίς Ι0ο κρείσοονα άποτελέΆ'Μ 
οματα των άλλων, η ράνη δέ προφανής έ£ήγηο« είναι, 
ότι έηοιησατο χρήσιν πλακών μετάλλινων μετ' άκρω. ι'Ι 

1 οξυτερων. Γ Λ
Αλλά τα επίπεδα, τα κοίλα κατά τήν γραμμήν τής

υθύνσεωε τοΰ άνεμου, κσϊ τά κυρτά όπισθεν, μιετά ι 
•ών τών εμπρόσθιων άκρων, παρόυοιάζουοι λίαν άξιο- , 

σημείωτον υπεροχήν. Έν τού είδους τούτου, μετρϊως 
κοίλων, άλλά καϊ λίαν παχύ κατά τό έμπρόσθιον ακρον, 

ίτίαρέοχεν ύψωσίν ίοην πρός ι ο.3η ώθήοεως. Τούτο ει- 
·' ναί 2.74 Ψ®Ρ*< «Ρ*’«ό«ν ”ύ κατορθωθέντος υπο, τού 

τετραγωνικόν κατά τά άκρα λείου επιπέδου, και εαν
· . άλλα νεώτερα πειράματα έπιβεβαιώσωσιταύτα, θά χρεια- 
’ ζώμεθα J6$ μάναν τετραγωνικούς · πόδας αερεπιπεδου, 

όπου δ πίναξ άναγράφει ι,οοο τετραγ. πόδας. Η υπε- 
ί ροχή τών ύπό τού Phillips χρηαψοηοιηθεντων περεπι- 
; πέδων δυνατόν νά μειώται είς μικράς γωνίας, αλλ 
ί ύπάρχουσι λόγοι, όπως πιστεύσωμεν,ότι θέλει εξακολου- 
> ΘΑοη τηρουμένη καί μέ τάς ομικροτατας έτι γωνίας. 
; Τό σχήμα τών τομών αυτών, φαίνεται τροποποιούν τας 
j τών ρευμάτων γραμμάς, έπιφέρον ρείωοιν μεγαλην τής 
; ώθήοεως, καί καταλίπον τήν ύψωσιν αμετάβλητον- ουτω 
ί ' δ’ επιτρέπει ήμίν τήν χρήσιν Ικανής γωνίας κλιαεως. μη 
s ύποκειμένης είς τόν κλονισμόν,δν ό Maxim παρετήρησε 
' διά σμικροτάτων γωνιών, καί προσδίδει τήν_δύναμιν με
τ γίστης επιφάνειας έν «μικρά κλίοει, άνευ των μειονεκτη

μάτων έκείνης. ...
■ Τά παρατηρηθέντα έν συνδυασμέ προς το οτι, αερε- 

πιπέδου έπιφανεια, μετά δοθείοης ύψύοεωε. είναι εν 
’ άντιστρόφω σχέοει τού τάχους είς τό τετράγωνον,, κοι 

ότι ΰψωοιο και ωθηοις είσίν ώς τάχος είς τδ τετραγω- 
ί νον, επιτρέπουσιν ήμίν νά συναγάγωμεν πιθανότητας 

έπιτεύξεως μεγάλου τάχους διά λίαν συμπαγούς μηχα
νήματος· άλλά δέον νά φή έμπιοτευθύμεν είς θεωρίας, 

ί πριν ή αδται προολάβωοι τό άπαιτούμρνον κύρος δι ευ
ρύτερων καί μάλλον αρμοδίων πειραμάτων.

θελομεν νυν άνεύοη τήν έκτασιν τής τον σερεπιπε- 
δου έπιφανείας, τή βοήθεια τού πίνακος,άρκούμενοι είς 
τήν βεβαίωσιν, ότι έάν ή έργαοία τού Phillips κατα- 
δειχθή αληθής, θέλομεν δυνηθή νά μειώσωμεν τα αερε- 
-!-'δα μας είς τό τρίτον τής έπιφανείας των.πίπεδά μας είς τό τρίτον τής επιφάνειας των.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ

(Σννέχε** ’°'1

Μόλ« 01 έποιτιβατο κίν>ι«εν,δπυ>« λάθη τό τέκνον της βις
τά- τη?, ημ,ποδΜη αμέσως υπό της γυν»ΐκός, η«ς
τ*?) ww.

— Αδύνατον, Κυρία, «ρίπιι νά Ι·Χβη ή τονί
*- είναι παιδί jwv 1
— T?4> ittoriiK), Κυρία, ά»ι* τάξιν καί πρέπβι νά

τό παραδωσω <ις τήν τροφόν τ&υ, ήτις θά poitpipei τόν άρ<θ- 
μόν. Πώς &ά δικαιολογηθώ ^γώ κατόπιν ;

— θά «ίπήτΣ, δττ ή ρ.ήτηρ του τό «Αβ^τν.
— Ή άκ*άντησ<< δεν Κυ^α, w&vnyv «ίί· 

τως εϊνΐ ήτάξις,
— Τότ* τί πρέπιι νά κάρκυ ;
— ΆπΧούστατον, βά ^ιταβήτε,Κυρία,έν.ιΐ ιίς τήν «ιΒ&υ- 

σαν τοΰ χορού, ®ά ζητήσητι τήν τροφόν και δά τήν <piprn 
βοώ. Ουτ« τό ζητη^α

— Πήγαινε σύ, Παΰ>ιΤ λίγη τότς ή Bspta πρός τόν σύ
ζυγον της, βγω μίνω έοώ ρΰ τό παιδίον.

Ένώ δ« ό Παύλος μβτέ^η πρός άν^ζήτησιν τής τροφού, ή 
ίπιφορτ^ψίνη τήν φύλαξιν τών βρβφων γυνή εΧιγι τή Βέρ^βρ:

«— Έ^ώ, Κυρία, ούόίίς ψό^ος ΰπάρχβι &ά τήν ύγείαν τών 
παιδιών, διότι βψ,&θα δύο, όπου τάπροσέχουν.Μόλις δέ κα* 
ν(να κλαύση, ά^ριέσαζς τήν ιιαρψ·ανα· του.Καί οιά
τοΰτο τό κατάστηρ,ύ μ,βς γ.αΐ πςτέ δόνσ^νί^ητί-

(Έκ ταϋ Γαλλικού) Φ. Π·

ίΤΜε. Μέ ■(ίμ^'άν.'^ιρΐβ^ΰ, 
μάν«:ς είναι «ξεγκάάάΗίλίαν ίύρ^άε ν4 )(όί)ίί®®ί^ί 
ΤΛΐέάζυν» χαι αιΛβ-ΐς ά άλίγον κάλ 1«ως καμώ
θρίοκουν χαΐ πανδρίύόνται. ' : -

Πολύ νεωτεριστικόν, φιν-δε-άιίκλ, είναι καϊ τούτο, 
πίλαθε μετά λεπτού ειρωνικού μειδιάματος ΰ Βερθα καϊ «=· φοϋ πλέον ίρχιαβ νά κατευνάζεται, εύροΰσά τουλάχιστον το - % 
τιχμομ της b κ«>ή κ«ταστά«ι: · ' 'S'

Διμ ίΓναιώγηββς, Κυρία» πρασέβηίεβτ αύτίί ή γυν^ rdi '5 
κ«τχρήματος» δτι ίλα ίίς τόυ κάβμον iwixi χρήσψΛ κ<1 ; >■
λά Ί&ύ, tSirtf -κί^Λ χλχ^ '.‘^·
Ά^τΙ να διαβιαδάζου» ίζω χαι h τφ κρυπτφ, νά -^4»^ ν. ·<·^|
σας χαΐ χακί, βδώ τουλάχιστον βν τφ φαυβρφ *C·?,
λαμβένονταί αύτά και κονομιούνται δΧα jtai ©ί γοτιϊς 
mow ήσυχοι καί «ύχαριστημένοι. Τό κατάστημά μας ;

’Ενώ δ« ταντα Πβγον, ό κ. άυσβρί» βισβΧβών ίίς' τή> 'άϊ-· X<< 
θουσαν του ^ορου,ε* τφ [*βσφ «ολυκλη^ών χο^βύτών Χ*ί χ#-'ί ■' 
ρίυτριών, ίέν ιδράδυνί νά ή» αγνόηση τήν ήμοτέραν \©υζψ- 
έονργάχν νίαν, ρβ τσ βις τά ίψββΛ-
£€©ί»ς τψίχλΗστους έκ rfk τςο»ής άπολαύσιως καί βυχαριστη- 
οβωί, χ^ριΰουσαν καί βτηριζορένην έπϊ τ»ν ώμων ώ^αίου τίνος . .
Ιο^ίου ♦«« πυρ©€ο>ικοΰ, δστις τής α»τΛ /U

1 ρός πιριβδα^ί τήν όσιρύν, μ<τ’ «ρκβτής χάριτοςι τ^ octafatq,( 
ι τής ωραίας ψΛς μικρές ^ουζβρβουργβίας.
- Μόλις ή Κατλή παριτήρησο τόν Δυσβρίν, ήρυΟρίβσς κα«Μ ; 

ί( αίδους, e* τής απροσδόκητου συναντήβτως, ’ άν*λά-
• δοιισα άμ,ίσως δάρρσς και πλησιάβασα αυτόν :

— Έιητρέψατσ, Κύρέί, τφ )<γιι, δίίκνύουσα τον κα§α·* 
ΙιΙρον της, νά σ&ς συστήσω τόν μ Οζοντα σύζυγον μΜ Άν- 
δρίαν Μαρτίνον, δστις μβτά ίναμήνα 6ά πάρ»ι τήν &<ρβσίν του> < 
Α'ριον «^α σκοπόν νά σας τό ιίπω,.. · · -
λύν καιρόν καί ειριαι ίύχαρκττημΛνη, 4που ίά γινω γαλΗ·*· ··:

ΕΙτα δέ ιδιαιτέρως προχωρουντβς > τφ λίγβΐ:
— Πιστιύω, νά συγχωρήσητβ. Κύριε, διότι αγα«θ5σα.: 

■ποίύ τ«ν βα$.
— ΚαΧά, τή άπαντβ Αακονικως δ ΠαΰΧος, τώρα πήγάί- 

vopitv είς το ποιόέαν» v<pcpiiy/i ή ρεήτηρτού καϊ »ύ<ά τά 
βλέπομβν αύριον.

— Ό, μή άνησυχιιτε, Κύρ«, «ιναι >1ς κα>ό μίρό< 
τχιι πιριποίησιν.

Ή ευτυχία φέριι τόν οίκτον καϊ την συ|χπάή»ια,·«ε ;
πάντσς βυνήϊβον πβριξ του παιδιού , {Κΐδιώντος ίν πϊή’ριίχαρ? 
καί ύγ«<μ τά πάντα έλησμονή^ησαν παί «συγχωρή$ηάα»\ 

Μιτά βξ όβ έβοο^άδας ή ώραΐ* μ,ας ϊουξψβουργβία Κ*τ>ή 
ρΐίτά τού πιφοδοίητου χ.. Άνοτίου Μαρτίνου, έν 

χοροΐς καί τυμπάνοις.

μη m β μ no
(ύπό τον *όμτ\τος Marincourt) 

Άφιερούται τη> Ιατρά κνρίω ΛΑΖΑΡΙΔΆ 
“Εν Σΰγ:ν.

Τοιόύτον δόγμ* ίδιι e*>KM£vrp.
κον οώτι ικτΦίΤΛί Γοδτβ χ-ττά
τρόπον τοΰ Δχντον έν τφ τρίτω
τοΰ «άΛ)υ».

Ή βαοανίζβταΐ «νφ τά σώμα τάς
ποικίλας βαλάνους, άς έφδυρίοκκ ή γόνιμος φαντασία τοΰ 
ΐΜίητοά. Έν τοάτσις, τσ ίί» άύν«ται νά



Η ΦΪΤΪΪ

ήναι το γήινου, άφου τοΰτο'αναπαύεται επί τή; γής. Βε· 
βαίως. 4ρά πρόκειται, μολονότι δίν π ε pt γράφεται, περί τού 
^ευστοΰ. ήμών σώματος.

Τδ θλως υλικόν σωματικόν τών έπισκεψαμένων τον “Αδη ν 
Δάντου καί Βιργιλίου προδίδεται ύπό τής κόνιως,ήν έξεγεί- 
ρουβ» κατά τήν δεάβασίν των. Οί ρακένδυτοι κατάδικοι ε»τος 
τή; πυράς ή τών παγετώνων βεβυθισμίνοι καί φέροντίς χιτώ
νας μολυβδίνους χαί τά τοιαύτα, δέν θά ύπέφιρον ώς *α- 
θαρώς πνεύματα, ουόεμίαυ τών βασάνων, προωρισμένων απο
κλειστικές διά τά υλικά σώματα. Είς τδ ρευστοιιδες σώμα 
άποδίδουσι λοιπόν τήν Ιδιότητα τοϋ αίσθάνισθαι* τούτο 
προυποτίθειοι νιυρικόν σύστημα, ύς τδ προσίιορίζου ήδο«ην 
χαί πόνον παρά τοίς ζώσε.

Ή Δάντειός θεωρία λαμβάνει ύφος εντατικόν δταν δμιλη 
περί τού Frate Alber igo έκΦαίντζη; καί του Branca άΌ- 
rla έκ Γενούης. Οι δύο ού?ο< έγκληματίαι, ένοχοι άνθρωπο- 
κτονίας μετά προδοσίας, εύρίσκονταΐ βεβυθισμέυοι έν τφ πά- 
γφ. Ό πρώτος καθικετεύει τον Δόντην νά θραύση το πεπη-γφ. Ό πρώτος καθικετεύει τον Δόντην νά θραύση

θα.ίάσσιον πο^ή./ατοχ»

γος πέπλον, όπερ τά δάκρυα «σχημάτισαν προ τών βλε· 
jS. ; Φαρίδωυ αυτού. Καί tv τούτοις ζώσιν ακόμη. Ό Άλβίρ- 

' 3V.4 διηγΰται, δτι συνεπεία εγκλήματος ώς τού ίδικου του, 
: :ίΐ ψυχή άποτόμως «ποσπασθεΐσα, πορεύεται δνά προγεγρα- 

2:?W?·: ’?^ου ** άποτίση τήν «ιωνίαν της βάσανου, ενώ τδ
Ολικόν σώμα έξακολίυθιϊ ζών έπί της γης.

Λ4/: ' ■ SippTch* tteto che 1’anima trade 
jV’ Come‘fee'io, H corpo suo Ι’ Ά tolto

Da un .dinonio che poscia il govern*.. .
Είναι προφανές δτε τδ γήινου σώμα έγκατα λ ιπόμενον είς τήν 

τύχήν *ου, ©·** νά διαλυθή. Τνα έχχλίνη δμως τοΰ προορι- 
■ϊ’ σμοΰ του τούτου, πνεύμα τι ή δαίμων Αρπάζει αύτό,έν- 

λσαρκούυται έν αύτφ χαί παρατείνει ουτω τήν ψευδή ταύτην 
ζωήν. , ,. Τδ σώμα του χαταδεδίκασμενου έξαχολουθιΐ * 

. Μ ^ής ϊ^» έμψυχούμενον ύπό διαβόλου τίνος . . .
-■ La dove bolle la tenace pece.
;< Non era giunlo ancora Michel Zanche
M· Che questi lascio’l diavolo in sua vece
W' corpo sue. . .

.Ή ψυχή τού καταδίκου βυθίζεται είς τδν Κοχκύτην, 
. j . ένφ το σώμα του φαίνεται ετι ζών έχεΓ επάνω.

να

Trovai di voi un tai che per sua'opra Tga
In anima in Cocito gia si bagna
Et in corpo par vivo ancor di sopra. '.jS

(Dime, Intel no/ canto (XXXIll I -3 
*Αρα ή αυλός έχεινη ψυχή θά, ητο αναίσθητος είς τάς 

βααανους τοϊ» *Αοου, έάν δεν περιεβάλλετο ύπδ τού ρευστώ· .-«} 
δους σώματος, Ή οί πρδς τήν τριπλήν ύπόστασιν πίστις, 
ήτοι τήν ψυχήν, τδ οώμα και συνδετικόν ρευστόν, συνενοΰντα ' 
τδ μέν πρδς τό οέ, εύρίσκτται χαθαρώς αυτή έν τφ μνημο- '< 
νευθίντι χωρίφ.Πρέπει ν* άποδώοωμεν τοΰτο είς πιπλανη
μένης φαντασίαν του ποιητού ; ή πρέπει νά πιστ εύσωμε?, ■
ότι διά τής τολμηράς ταύτης έκφράσεως, ούτος ήθελε νά . ·; 
καταισχύνη διάσημους ενόχους, ζώντας «ίσετι,όπόταν εγρα· 
φε σκαπτών αύτοΐς προχαταβολικώς τδν 5δην, Άλλ ’ή ίκ· 
φοασις αΰτη οέν ήθιλε χατανοηθη, ή εκδικητική μαστίγω
σες τού ποιητοΰ δεν θά προεχάλλι ή τδ γελοίου οι ’ αυτόν, 
έάν δεν έ στηρίζει ο έπί ίδιών γενικώς παραδεδεγμένων ύπδ 
τών θεολόγων χαί έγγραμμά των τής ενοχής του,

Έάν δε άνελθωμεν υψηλότιρον ετι, είς τό παρελθόν, θά 
εχωμεν νά μυημονιύσωμιν χαι Ίουλιανόν τδν Παραβάτην, 
οστις είξ πολλούς λόγους του χαι ίίίφ είς τόν λεγόμενον ; 
«'Ext tov irttfi-JAyc ΉΜ<η>» (Σαλλούστιον), βεβακτ την 
αυτήν θεωρίαν διά τού μάλλον ώρισμένου τρόπου. Έάν δε 
ήθίλομεν νά έπιοείξωμεν πολυμάθπαν, θά τήν έπεθεικνύ* , 
ομεν είς την εξιστόρησαν των Ανατολικών μυθολογιών τής < 
Αίγυπτου, τών Ινδιών, τής Σινικής, οίτινες «πιφέρουσι την 
αλλοίωσε? τής παραδόξου δεισιδαιμονίας ή; t Αντίκτυπος 
ίπηχοε «κόμη εΐς τάς «ύρωπαϊκάς μας έζοχάς.

Πρός σέ, Σίμων, οστις αποδέχεσαι τήν άφιέρωσι* τής μι
κρά; ταύτης πραγματείας, δέν έχω τίποτε νά είπω περί 
τώ* συγχρόνων Σινών, διότι παρά σου κατέχω τά όσα ό· 
λίγον γνωρίζω περί τών ωραίων αυτών θρησκευτικών καί ή· 
θιχώ* Αντιλήψεων, τών παραγουσών πολιτισμόν, ώτινί εί; 
πολλά σημεία οφείλομεν νά ύπείκωμιν,

*11 Ανθρώπινος Αλληλεγγύη είναι δι’ αυτούς ή ουσιώ
δης αρχή, ή βάσις πάσης θρησκείας καί πόσης ηθικής· δεν 
βταματξ u; τον θάνατον ούτος δέν εΐνε ή τυχαΓον συμ
βάν, δπερ κατ ’ ούδέν δεαρρηγνύη τόν μεταξύ τών δντων 
σύνδεσμον είναι άπλή μεταβολή μορφής. *Η ψυχή έλευθερου- 
μόνη τοΰ σώματος,ζητεί Αμέσως νά είσ^λθή ek άλλο σώμα, 
G<x έζαχολουθήση έκ«Γ τδν προορισμόν τη; καί νά άπατε - 
λέση πάλιν μέρος τής ζώσης ταύτης Ανθρωπότητας, τής ερ
γατικής χαί τοΰ όφείλοντος νά «πέλθη εί; τήν ευτυχίαν Αρ
μονικού καθόλου, διά τής ένασκήσεως στάθερώς τής αρ«τής, 
Δεν χατανοοΰσι,θά μοί εεπητε,ετερον κόσμον εκτός τουίδιχοΰ 
μας, διότι ούτος καθίσταται παράδεισος οι’αυτούς, ινεκα τής 
μεταβολής χαί τής βαθμιαίας έζαγιάνσεως τής ψυχής των,ή- 
τις χαί αΰτη μεταβάλλει πιρί έαυτήν τδ πάν, διά νά κα- 
ταστήση τήν γην κόσμον έχλεκτόν.

Μεγαλοπριπης όντως συλλογισμός, άλλ’ανεπαρκής, διότι 
αί εξάρσεις τής φαντασίας ήμών μάς μεταφίρουσι πέραν 
τοΰ δρατοΰ καί μάς κάμνουν νά συλλαμβάνωμεν καί νά 
προαισθανάμεθα τό αίώνιον έκεί άπειρον. Τοιαΰται εμπνεύ· 
σεις θά έγεννώντο έν ήμΐν, έάν ούδέν έδικτιολόγει τάς βλε« 
ψ·ις μας. Τοιαΰται είσίν αέ θεμελιιώδεις βάσεις τής Σινι
κής φιλοσοφίας.

‘Ολκός ήττον πεφωτισμένος,άλλ ’ ίσως μάλλον διορατικός 
παραδίδεται είς διισιδαιμονίας μεμπτά; ύπό τών σοφών τοΰ 
τόπου. δΐισιδαιμονίαι δέ αύται άκοδεικνύουσιν άκριβώς 
την πίστιν είς την τριπλήν ήμών υπόστασιν. Διά τούς κοι
νούς Σίνας καί δή έν τώ Ούρανίφ Κράτει, βύτοι Αποτε
λούν την πλειονότητα, ήτοι πιστεύουβιν, οτι ή ψυχή μετά 
τήν άποχώρηβιν μένει είς πλοενώδη κατάστασίν, μένει εις 
κόσμον, ενθχ δύναται η να υποφέρω ή νά χαίργι, είς κόσμον 
δστις είναι ή άπήχησις τοΰ ήμιτέρου καί μιθ ’ ού δυνάμεθα νά . 
έλθω μεν «ίς συνάφειαν, Έκ τής γενικής δε ταύτης ιδέας οέν 
θέλω ώς παράδειγμα ή πράζεις τινας, θεωρηθεί σας γελοίας 
είς εκείνους, οΐτινες δέν κατανοοΰσι τό εμπνιυστον αύτοϋ.

Ή φροντίς, μεθ ’ ής περιβάλλον, «τοποθετούν καί προ-

Π ΦΎΧΙϊ

ζή καλώ; καί είς τον

;: :ι·:'5 ϋΐί;η·>Η.·*·· ·';ιί~ j'X'r. .“——*——

«ανατόλίτιζον τούς τάφους των ούτοι,συμφώνως ταίς «ξωτε- 
ρικαΐς έπιρροαις, γίνεται κατάδηλος καί εκ τών ακολουθών.

Τό πνεύμα άποθανόννσς συγγενούς, όπόταν εύρεθή εις 
άσχημον θέσιν καί. δυσάρεστους συνθήκας,έν μέσφ τώ> άλλων 
πνευμάτων, διεκδηλοι την δυσαρέσκειαν του ταύτην είς τούς 
ετι ζώντας συγγενείς του, θέλων την επανόρθωσήν τών θεου
σών τυχόν παραμεληθεισών προφυλάξεων και φροντίδων.

Ή χαΰσις χρυσού χάρτου, δηλοϊ αποστολήν χρήματος 
είς το άγαπητόν πνεύμα, ινα τούτο 
νίον κόσμον.

Τά έπιπλα καί οίκίαι, επίσης εκ 
μεναι καί καιόμεναι κατά τάς κηδείας,ίχουσι τήν αυτήν ση
μασίαν.

Κατά τούς Σίνας, μή άπολλυμένων, ώς φρονοΰσι, τών 
μορφών, καίουσι τά ύλικά αντικείμενα, ίνα ταϋτα μ.εταβώσι 
καί άνεύρωσι τούς κυρίους των.

Άλλ ’ ε’χουσιν καί ίύθυτέρας ετι σχέσιις ούτοι μετά τών 
πνευμάτων τδ» τεθνεώτων.

Ταυτα προσκαλούνται διά μέσου επικλήσεων, άπιυθυνο* 
είς πνεύματά τινα, Ιδίως είς τά τών Πλειάδων ή 
αστερισμών. Ή οικογένεια συναθροίζεται μετά με-

χάρτου κατασκιυαζό-

μενών 
άλλων

Ό dirr-ικ

συστολής καί χατανύξεως είς αίθουσαν, οπού ήδηγά*νχ 
προητοιμάσθη γεύμα, κρατουντις την καλλιτέραν θέσιν καί 
τά καλείτιρα 'έδέσματα ota τό αναμενόμενον πνεύμα, Τή 
βοηθεία δε γυναικός, είδικώς είς τά έργα ταυτα έπεδιδομένης 
καί χρησιμευούσης ώς μβσιάζον πρόβωπον, λαμβάνει χώραν 
ή μετά τοΰ νιχροΰ συνδιάλεξες. Αΰτη όμιλεϊ ή γράφει μετά- 
χειριζομίνη κλάδον ροδακινιάς, έπί τούτφ προετοιμασμένου 
σύμφωνος προδιαγεγραμέναις τιναίς παραδόσεσιν (κατά τόν 
(Deonye, Tatei, κλπ.),

Πάντα ταυτα δέν ύπιμφαίνουσι την Ιδέαν τής ψυχής, 
δεσμευόμενης έντός τινων ήμί—υλικών δεσμών ; Τοιαύ- 

. , τη ιδέα, μολονότι άποκρουομένη ύπο των πολλών Σινών, 
είναι παραδεκτή παρά πολλοί; άλλοις.

Δόναταί τι; νά έρωτήσγι, οποία είναι ή φύσις τοΰ δεσμού 
τοΰ καλούμενου jwpcjrr/^«iwc, τής ουσία; ταύτης, ήτις 
ένεργεΐ τόσον ίσχυρώς ιπι του οργανισμού. Άφου ιίς τινας 
περιστάσεις δυνάμεθζ νά ίδωμεν καί νά έγγίσωμιν αύτό, 
πρέπει βεβαίως νά πσραοεχθώμιν, θτι υπάρχει έν αύτφ τί 
τό ύλικόν. Άπό στενής δέ φυσικοχημικής άπόψιως, ή έζέ> 
τασις τής φυβεως του δέν δύναται νά εΐνε άντι-επιστημο- 
νική.

Διά τό ζήτημα τοΰτο εχομεν ατελή δεδομένα. Έν τού- 
τοις δυνάμεθα. νά είπωμεν, δτι υπάρχει αναλογία μεταξύ 
αυτοΰ καί τοΰ ήλεκτρισμοΰ, τής θερμότητος καί τοΰ φω
τός, καί ότι ή ρευστή αυτού ουσία δύναται κατά το μάλ.

λ ον και ήττον νά συμπυκνφθή καί νά 
τικήν πύκνωσιν μφτά μεγάλης διάρκειας.

Τό γεγονός τοΰτο είνι αναμφισβήτητων έκ τής 4^0 
σεως του Crookes σχετιχώς προς τό πνεύμα τοΰ Katie KiriK 
’ίδού έδαφος εύρύ οιά τεύς σοφούς διερευνητές. Ή δέ ύπαρξί^^ 
τής άκτινοβολούσης ύλης μάς αποκαλύπτει νέους όρίζθνχά3ξ<

Όνειροπόλος τις τοΰ 17ου αίώνος είχε προίδει τό ουνΰί*·,; 
τόν ιδιοτήτων τίνών της ύλης, άγνωστων τέως, τάς δπόέ^?-'· 
τό μέλλον θά μάς άποκαλύψη χαί αΐτινες θά ύπήκώσΜ'.ί^ 
είς νόμους, ών ή οιατύχωσις οέν εύρεθη ίτε. <

(Έχει καί άλλα περίεργα κ.Λαζαρίδή >αί θά πίίσθήτίψ-
(*ΕΛ(ται ζ<> ΐί-ϊ<κ) '

ΕΝ ΤΑ2ΕΙΔΙ0Ν ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ ||

(κατά μήνα Νοέμβριον).

■ί

------
Σχεδόν πάντοτε κατά τόν Νοέμβριον επικρατεί .έν Έλ- r:^, 

λάδι εξαίσιος καιρός,μέ όρίζονταλαμπρόν καί διαυγέβτατό*>;.':·’·;|& 
κλίμα θαυμάσιο? καί γλυκύτατου, ούτε Ινΐελώς. θερμόν,. , 
ούτε εντελώς δροσερόν, με θχλασσα* γαλήνιωτάτην και ήρε- ; ,·^· 
μούσαν κα! θέαν λαμπροτάιην. Είναι τό καλδύμενον, 

τής Ελλάδος, ή θαυμασιωΐάτη τής 
μας εποχή, ή* (θαύμασα? οί ξένοι και εξύμνησαν οι ποιή·.·/'' 3^ 
ταί. αι δέ άηδόνες έκάβτοτε προσέρχονται καί άπό τού<;.;. 
άειθαλλιϊ; κλάδου; τών δένδρων μα<, τάς γλυκ<φθάγγοΰδ'·>/·: 
στροφάς των πρός τήν.χαρίεσβϊν αύτήν φύσιν προσφέ^ύν ctVsx 
τό αιώνιον τοΰ πλάστου χορμόσυνον παραδείσειο* προάγγελ- ■ ■ 
μα, καθ’ δ ή φύσις δλη γύρωθιν καταυγάζει, ή ζωή παν* ; 
ταχόθεν απαστράπτει, τό δ: πνεύμα τέρπεται καί βαθμη· 
δόν κατακορρεννύμβνον εν τή ηδονική απολαύσει, άποναρκοΰ- 
τολ» Καί ή φύσις αΰτη μετά τής ζωής καί τοΰ πνεύματος 
εισίν άμοιβαίως καί εν συνδνασμφ πεπροικίσμένα μετά τήν 
αυτής καλλονής ααί ωραιότητάς, τής ζωής καί τοΰ σφρίγους, 
τής υγείας καί τής ευθυμίας.

’Αττική δέ όλόκληρος μέχρι τοΰ Σουνίου καί Ευβοίκός 
μέχρι τοΰ Παγασητικού καί Βώλος μέχρι τοΰ Όλυμπου πλέ- 
ουσιν έν τώ μέσφ όλης αυτής τής θείας χάριτος καί τής 
γηίνου καλλονής καί μαγείας. Άπό £έ τής κορυφής τής 
ιοστεφούς Ακροπόλιως χαί τοΰ μυρόεντος Υμηττού μέχρι 
του Αθανάτου Όλύμπου, τής θεσπεσίας αυτής διαμονής 
τών θεών καί ημιθέων, δ βμπνευστός καί ζωογόνος ήλιος μας 
άκτινοβολών, δίκην ελλιιπτικής γραμμής έπί τούτοις ολοις 
καί άπλέτως οιαχίων τήν ζείδωρου θερμότητα μου καθ’ά
παταν τήν μακαρίαν ταύτην χωρικήν έκτασιν, αποτελεί ού 
μόνον τό θέαμα θαυμαστόν καί περίλαμπρου, άλλά καί ύπιρ· 
πληροί διά τών μυστηριωδών καί πολυαρίθμων αύτού ζωοφό
ρων χαρισμάτων καί καθίστησι πλουσίαν έν ύλακς καί πνεύ- 
μασι πάντα τά ένυπάρχοντχ καί διαβιοΰντα ένταύθα οργα
νικά τε καί ανόργανα οντα.

Ευτυχής δ τόπος ουτος χαί ιυδαιμονίστεροι οί θνητοί τής 
περιοχής αυτής. Πρέπει δέ νά πιοιέλθη τις άκριβώ, έν τοι- 
αύττι έποχήτήν έκτασιν ταυτηυ, διά ν * άντιληφθή καί νο· 
ήσγΐ το μέγεθος τής υλικής και ηθική; σημασίας τής φύσίως 
αυτής. Πολύ δι δίκαιον είχον καί καλώς έγνώριζον νά εκτι
μήσω σι τά χαρίσματα τής πανσοφίας οί πρώτον οίκήσαντις 
και άπολαύσκντες τών. αγαθών τών θαυμάσιων τούτων ποι
κίλων καί πολυμόρφων τόπι ίων.

’Επιχειρήσατε ήδη ταξείδιον ύπό τοιαΰτας συνθήκας 1
Μεσουρανοΰντος ήλιου αρχών Νοεμβρίου κατήλθομεν είς 

Πειραιά οίκογενειακώς μετά τοΰ κ. X. Άνεμογιάννη,έπιθε- 
ωρητοΰ του έλεγχου καί άφοΰ (βαδίσαμε? επ’ αρκετόν παρά 
την ακτήν τοΰ λιμένος καί έκαθήσαμεν ειτα παρά τή? 
παραλίαν ρεμβάζοντας καί συνομιλοΰντες εξωθι τού παρά τήν
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προσωπικού μας. Έφαίνετο οέ ώς ημείς πά'ΐτις,λΛ» εύχα- 
ρι; χαί δημοτιχωτάτη, πρόθυμος νά συνομιλή μ' τίντας. 
Δί> αμφέβαλλο» δ' έχ τούτου αμέσως, δτι θά ανήκε» εις τη* 
τάξι·> τώ» έγγραμμότων χαί μεμορφωμένω» γυναικών, σ.>>«. 
Jb ήδυνάμην νά φαντασθώ τίς ήτο, μολονότι έχ του βλέμ
ματός της ένόησα, ότι αύτη μάς έγ-ώριζε» -ήδη. Φυσικόν . 
τούτο τδ προτέρημα εις τάς γυναίκας.

Άν·ν διατυπώσεων καί δισταγμού πάντις έμπήγομε» τά 
α,ρόνιά μας επί των όρεχτιχών, άχολονθοϋμε» ειτα χαταβρο- 
γθίζοντες τά κομιζόμινα ύπό τού καμαρωτού φαγητά και διά , 
μιβς άρχίζομίν εύθύμως τάς συζητήσεις. αίτινες ·}«ί συνή- 
(kt« είς τά ταςιίδ-.α τούτα καί δέν έχουσι τέλος. Ο χ. Ά· 
.εμογιάννης μετά τού χ. Τσάκωνα πολυπραγμονούσιν, ιδίως 
ίπΐ τών οίχονομιχώ» ζητημάτων της χωράς χαί οΐτα βαθμη- . 
δόν πάντες συζητούμε» ή μάλλον σχφέρομ^ν ‘δίας καί γνώ- 
ρ,ας περί μηχανημάτων, ποδηλάτων,ταξειδίω» χαί τέλος πορι 
μουσικής, ποιήσεως χαί φιλολογίας, εις « ή παραχαθημένη 
δεσποινίς μετά θάρρους χαί οίκειότητος λαμβάνει μέρος χαί 
αυτή καί ή συναναστροφή καθίσταται οΰτω λίαν έπαγωγος, 
τού πλοιάρχου ιύχαριστουμένου καί π«ραμίνο»τος να μας α- - 
χούςι, χαί λαμβάνη ένίοτε μέρος εις την συζήτησιν.

— Ώραΐα, είπο» μιτ’ ολίγον, χατ’ έμαυτό» χαί τδ τα- 
ξ,ίδιον χαί ή συναναστροφή καί θα περάσωμεν εξαίρετα. H 
γέρθημεν δέ είτα, δπως άνίλθωμεν επί τού καταστρώματος, 
δτε ή δεσποινίς λαμβάνουσα εν βιβλίον μου δκ τής παραχο- 
μίνης τραπέζης, 5περ ιίχον εναποθέτει πρός άνέγνασιν, τό 
«Le Lendemain de la Morl τον Louis Figuier»: -

_  Μού ίπιτρίπετι, χ-όριε Πρίντεζη, μοΐ λέγει, νά ρίψω 
εν βλέμμα -,

_  Πολύ ευχαρίστως, τή άπήντησα, αλλά σάς παραχα- > 
λώ ποία είσθε ·, διότι παρατηρώ από πριν μί γνωρίζετε,χω
ρίς νά σάς γνωρίζω.

— Πώς; αφού εχομιν χαί αλληλογραφίαν κάποτε. Δεν ' .
μοί έγράψατε ένίοτε. (

_ Καλώς, πιθανότατα, τη απαντώ μετ’ απορίας αλλά 
τό όνομά σας. παραχαλώ ; *

— Δεν είμαι ή Μαρίχα Πίπιζα ;
_  Ά, ίίσθε ή δεσποινίς Μαρίχα Πίπιζα, ή γνωστότατη 

χαί α’ισθηματίας ποιήτριά μας. Έχετε δίκαιον.
_  Αέν μοί ίγράψατι κάποτε νά σάς στείλω ποιήματα 

διά τήναΦύσιν», τό « Όλυμπιαχόν τεύχος», όπου ίξέδώχατι 
νομίζω χαί διά κάποιον 'Ημερολόγιου σας ; Πολλάχις έοη- 
μοσιεύσατι ποιήματα μου.

_  Μάλιστα, μάλιστα, έχετε δίκαιον.
_ Καί πώς σάς φαίνονται τά ποιήματά μου,κύριε Πρίντι- . 

ζη, άνεγνώσατε τήν δημοαιευθεΐσα» εσχάτως συλλογήν μου ;
Καί παρεμβαίνω» εις την ομιλίαν μας καί δ κ. Τσάκωνας. j 
_  Ά, γνωρίζεσθι, βεβαίως, σείς οϊ εγγράμματοι ευκό

λως σννεννοεΐσθε. , ι
_  Βεβαίως, δεν ιχομεν ανάγκην από όδηγούς. Τά γρα^ο- -·. 

ματα μάς γνωρίζουν εύχόλως- , .. ■
_  Ή δεσποινίς Πίπιζα γράφει ώραΐα, δεν είναι αληθές 

χ. Πρίντεζη ; , . .....
_  Την συλλογήν τών έργων της δέν «δον άχυμη. Αλλα 

γράφει βεβαίως πολύ χαλά, με πολύ αίσθημα καί χάριν. Τα 
δέ τελευταία της έργα, παρατηρώ, έξ βίων σποραδιχως βλέ
πω εις Ημερολόγια καί φύλλα, είναι πολύ παθητιχα.

_  Ναέ, εχετε δίχαιον X. Πρίμτιζη, ηλλαξα πολύ- με τήν 
ηλικίαν χαί τάς γνώσεις αλλάζουν χάί τά φρονήματα καί αί 
ιδέαι. Έγεινα πολύ διαφορετική, τό αισθάνομαι, δτι γράφω, 
ήβη μετά πολλού πάθους.

_  Καί ώς νά έγράφοντο μετά πόνου, δέν σάς φαίνον- 
το κ. Πρίντεζη ;

— Έκαστος ποιητής, φίλε μου, έχει τάς ιοεας του, τους 
οίστρους του καί τάς εξάρσεις του χαί ώς ίκ τούτον ό καθείς 
γράφει μετά πάθους ή ηρεμίας,γλυαύτητος ή δριμέως.

—Ποιοι ποιηταί αβάς αρέσουν ήδη-,
'^’Η^"ή· αό»η"σϋ»τάξείδείιευσ« γν'νή έν τφ δ.αμερίσματί - Οόδείς, δ, δε κάποτε δημοσιεύομε» έν τή «Φύσε.» ν.. 
r Ητι η ,μονη σφνταήμοευ.υσα γ _ ι Λ_-ι-"Λ.'..τ, | ωτίρω, «,νώ» συγγραφέων έργα, τά πράττομεν άπλως έχ

ΐΜΛν όϊοι όμ,οο κλθ |Μτα τούτο 1
τάς «νζΰγους ημών |

ποχωρ·.«μρ> μας καί τή μή συμμετοχή των εις τό τα- , 
Ον ημών τούτο, είσήλθομεν εις τό παρά τήν προκυμαίαν 
Τζιλέπη ετοιμαζόμενο» ηίη πρός άναχώρησι» ατμόπλοιου · 
Εταιρείας Τζών. :

Ητον ό «Ποσειδών» χπινουργες ώραΐον χαί άρχετα μεγά- 
πλοϊον διά τοιοϋτον πλούν. Εϊχομεν άμφότεροι προμη- 
ή εισιτήρια πρώτης θισεως καί χατερχόμενοι εις ταύτην, 
ντώμεν ήδη έχει ζητοϋντας κατάλληλα διαμερίσματα, τον 

Σαχόρραφον, διευθυντήν τού λογιστηρίου τής Εται- 
ς’ των Μονοπωλείων, παλαιόν φίλον χαί συμπατριώ 
, τον κ. Άριστ. Τσάκωναν, τόν πολυμήχανρν καί δρα 
ριον επιχειρηματίαν, μηχανικόν και παραγγελιοδόχον τής 
εώ· μας, τόν κ. Σκίπερ, γάλλον μηχανικόν, έγκατι- 
μένον πρό καιρόν εις 'Αθήνας οικογενειακός, γνωστούς 
ιης ήμιν καί φίλονς καί έν άπλέτφ εύχαριστήτει καί 
>μϊφ ίπί τή άπροσδοκήτ.ρ συναντήσει ταύτη, συνάπτομεν 
,ρον καί εύχαρι διάλογον μετά λογοπαιγνίων καί όιαφό- 

ά-στβθΦΤ^τωλΐ.
— Καί σεΐς, κ.Πρίντεζη ·, hi συνταξειδεύσωμεν μέχρι Βό-
— μοί έλεγε μετά χαράς ό χ. Σαχόρραφος.
— Λοιπόν,όλοι μαζύ μέχρι Θεσσαλίας ; Ώ, θά περάσω-

έβίΧιγΓΜ ό*, Τσοχωνα?.
’ Καί δ κ. Άντμογιάννης επίσης, επιθεωρητής τού ό
χου, δνσά·. συνιστώ, θά ήναι συνταξειδιώτης μας. προσ- 
tov καί αί αστειότητες καί μικρο-συζητήσεις αρχίζουν καί 
ιλεντήτως έξαχολονθονν πότε κάτω εις το πλοΐον, πότι 
ινω εις τήν μιχραν κλασικωτάτην αίθουσαν τού καπνιστή- 
υ, των συζητήσεων καί τής άναπαύσεως, έν ώρα ιδίως 
χυμίας χαί πότε βαδίζοντες κατά μήκος τού καταστρώ- 
τς;, άνυπομόνως πεοιμένοντες νά εκκινήατ, τό πλοΐόν μας. 
ί’χαιρός είναι λαμπρότατος, γλυκύτατος χαί αίθριώτατος 
ίήνη οέ πλησιφαλστάτη καί όγχώδης χαί περίλαμπρος δια- 
Τίζιι διά μέσου διαυγιστέτης καί ύποκυανολεύχου λεπτό- 
της άτμόσφαιρας τόν λιμένα δλόκλη^ον, μετά των πολυ- 
ίθμων πολεμικών σκαφών Γαλλίας χαί Αυστρίας, ατινα,ά-, 
ίσδοχήτως ήλθον νά μάς επισχεφθώσιν, ως και τους περιξ 
τόύ Ιστορικούς καλλιθεάτονς λόφους, οϊτ.νες τοσούτον ποε- 
ιχίύς καλλοπίζουσι χαί πεζώς περιβάλλουσι τήν διπλόκν· 
6» υδατίνην λεκάνην τοϋ Πειραίκού λιμίνος.
-- θά λάβετε μέρος εις τό διϊπνον ; μάς έρωτά τότε αι- 
ιδ'ίως ό καμαρωτός μας, πλησιάζω» ήμάς άθορύβως.
-ο, Βεβαίως, καί εγώ. . . καϊ έγώ, άπαντώμεν ολοι, ως 
Συμφώνου καί άπό συνθήκης.
_ Ός βλέπω, πεινώμεν δλοι άπόψε, παρατηρώ εϊ; τον 
'.Ανεμογιάννην καί άλλοίμονον εις τόν τροφοδότην,
— Μ« να σΛ ειπώ χαί έγώ πεινώ παραδόξως πολύ, μοί 

τάντά' οδτος, μολονότι έφάγομεν χατι εξω.
|έ- Ό άήρ τής θαλάσσης, ή συναναστροφή, ή καλή δια- 
σις, 6 λαμπρός οΰτος καιρός καί τά καλά ίσως φαγητά τού 
ίίόέου, μάς προκχλούν τήν διάθςσ.ν, προσέθεσα. ^ 
;Πιρί τήν έβδόμην ώραν άπήραμεν χαί μόλις έξηρχόμεθα 
,ύ Πιιραϊχού λιμένος διά μέσου τών πολυαρίθμων στομίων 
έν πυροβόλων τών ώοαίω. καί φοβερών πλοίων τών Δννα- 
ιω», ΰτινα ήταν έχα'τέρωθεν παρά τήν είσοδον τού λιμίνος 
«οατιταγμένα καί μετά προσοχής έξητάζομεν αυτά, παρα- 
ίξως ίστάμενα έν τή είρηνικωτάτφ γαλήνη τής ήριμοόσης 
μι ,ιίρηνοφρονούσης ϊμπορικωτάτης πόλεώς μας, αίφνης δ βα- 

ήχος τοΰ κώδωνος τού πλοίου καλοί ήμας έν σπουοή πρός 
ό διϊπνον. , ,

Καί ίσπεύσαμεν άνευ άλλης προσκλήοιω-, παντες και χα- 
•ελάβομεν θέσεις εις την έπιμήχη τράπεζαν τού πλοίου, 
που όκτός ήμώ», τού πλοιάρχου, τριών έτέρων επ.βατων 
•α. τού χ. Μιλτ. Ίσααχίδου έχ Κωνσταντινουπόλεως,πάρε- 
•έθήτσίδη εις τό μέσον χαί εόειδής τ.ς μελαγχροινή νεα- 
^,εύγενών χαρακτηριστικών καί ίπιμεμελημενης άνατροφης.

Ήτοή αόνη σμνταξειδείιευσα γυνή έν τφ διαμερίσματι 
^φς και πμντες ηύχαρνρτήθημεν ίπί T? συμπληρώσει τσϋ 

1

ι

-

φιλολογικής συγχρόνου χ^ήσεως, ητις δέον λόγφ ιστορίας 
νά δημοσιεύεται χαέ νά ύπάρχτ, διά τούς μεταγενεστέρους.

Καί ποιος ό λόγος, οπού πραγματικός δεν άρέσχουν τά 
έργα τών συγχρόνων ποιητών ;

— Διότι δέ» ίχου» ταχτικόν ειρμόν, ρέουσαν γλώσσαν, χά· 
θαράς ιδίας καί ποιητικήν έξαρσιν. Φαίνονται ώς βεβιασμέ
να. Αν δέ κάποτε, ώς συμβαίνει, έπιτϋχσυν, μά λαμπρά, 
εις τι ποίημά των, τό έπόμενον θά είναι εντελώς ατυχές, ώς 
»ά μή όγράφετο άπό τού ίδιου. Al ιδέαι, ή γλώσσα καί ή 
φαντασία αυτή θ' άπέχουν παρασάγγας άλλήλων.

— Ναι, έχετε ιδέα», ή « Φύσις » όμως μοί αρέσει πολύ, 
γράφεται μετά πολλής έπιμελείας χαί μέ πολλήν καλή» 
γλώσσα» χαί δημοσιεύματα χαλά.

Δι’ αύτό αρέσει πολύ.
Α, ναι, προσέθηχεν δ χ, Τσάκωνας, ή «Φύσις» είναι 

λαμπρό» περιοδικόν, βπιρ ταχτικώς άπό δεκαετίας έχδίδεται 
με πολύ ώραΐα χαί πρωτότυπα δημοσιεύματα, λαμπράς είχό- 

χαί κ«\0μ χάρτ-ηυ.
— Αί, πηγαίνομε» χαί ίπάνω, μάς λέγει τότε ή Δίοποι- 
Πίπιζα

Καί άνελθόντις μετίβημεν εις τή» γέφυραν, όπου ήτο ήδη 
ο χ. 'Ανεμογιάννης χαί ό πλοίαρχος χαί έχει έξηχολουθήσαμεν 
νά συζητώμε», νά παρατηρώμεν τή» λαμπρά» ίζίλιξι» τών 
προ ημών δεξιόθε» χαί αριστερόθεν παρερχομένων ώραίων το- 
πείων χαί πότε έκ τής εξαίσιας χαί τορπνοτάτης ταύτηςάπο- 
λαύσεως νά όνωροπολώμεν χαί ρεμβάζωμεν χατ’ ιδίαν πρός 
στιγμήν έκαστος καί είτα πάλιν νά συνομιλώμεν χαί ουζη.

Ητον ή δεχάτη ήδη ώρα τής νυκτός χαί παρεχάμπτο- 
μιν σχεδόν τΰ «κρωτήριο» Σούνιο», Snip ή πανσέληνος διά 
τού μαγευρχωτάτου φωτός της τοσούτον θαυμασίως καί γοη. 
τευτιχως ϊφώτιζε μετά τώ» συνεχομένων μέχρι τής παρα
λίας βράχων άφ ’ ένός χαί τών έναπομεινάντων έπί τής κο
ρυφής ολίγων έτι στύλων τού αρχαίου τής Σουνιίδος ναού, 
άφ ετέρου, ώστε τό βλέαμα ίσταμάτα πρός στιγμήν έχει 
ευχαριστούμενο», ίνα μετ ολίγο» έπαναπσυθή εύχαρίστως 
όπί τής ήρεμούσης διξιόθεν υδάτινης επιφάνειας, τής φωτι
ζόμενης ώς άπό πλησίον παμμεγέθους ήλεκτρικού λαμπτήρος 
καί καταυγαζούσης χαί σποραδικώς οπι»θηροβολλούσης άφ’ 
ίκάστης ταλαντώσεως τής ήρεμα κυματιζούσης σινδόνηςτης. 
’Εάν δ' εετα εφέριτε τό βλέμμα άνωθι πρός τόν ούρανόν 
καί μετά τούτο ήσύχως πρός τς» δράστην τής όλης αυτής 
σκηνής, προς τή» Σελήνην, «*, τότε τό θέαμα συνεπληρούτο 
τελείως καί διελογίζεσθε__ Τέκόσμος είναι οΰτος ·

(’Ακολουθεί)

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΙ 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ

Αστρολόγος τις έκ Λονδίνου έδημοσίενσεν εσχάτως τάς 
περί διαφόρων ηγεμόνων προρρήσεις του, «ς ι'λαβεν εκ τών 
ύπο τών άστρων άποχαλύψίων διά τό έτος 1900.

SI ©ύχΐ (ύχάρίΦΤβι.
Πιρ< τής Βικτωρίας λίγη, δτι αν c£acc).cvty

βις χώρανt 6ά ήπΐ’.ΐΰτο ύπό βιαίβυ θανίτβυ. Καί
0<βαίως, ίίς ούδίνός mtfTOv Άγγλου w κιφαλην δύναται να 
ί^Αψιλοχω^ήυ^ τοιαύτη έγκληρατιχή σκέψις. ’Em τούτοις 
φρ&νιι, οτι το αρχόρκνον ίτος c«rcti τό όλιγώτ<ρ©Μ ·ν-τν— 
χές τΐ>ς βααιλ«ίας της, ό δέ πρίγανιψ Τ7>ς ΟύαΧλίας, λίγιι, 
&bv νά άγρΜίΓΜ? ιπί τής ιδίας αύτου ύγιίας, διότι δυστύ
χημά τι η ancuxratov τι ά«βι>Εΐ αυτόν,

Δυστύχ-ψά Tt άπιι>ΰ ωσαύτως τόν oovaa τής Ύόρζης 
η ϊσ»ς την δούκισσαν,

STHN ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ

Δυστύχημά τι άπέιλιΐκάι τόν Τσάρο». Ή ίμ 
σις τού Ουρανού καί τής ’Αφροδίτης ίσεται όλε 
οικιακήν αυτού ευτυχίαν. Άλλ’ ή δόξα τού ή 
ή αύξάνουσα αγάπη τών υπηχόων τόυ θά τον πα 
έκ τών ιδιωτιχών αύτοϋ ατυχημάτων.

Διά τον αύτοκράτορα Φραγκίσκον Ιωσήφ, λέγει, 
άστέρες ήκολούθησα. τήν κρίσιν, ή» ήδη άπιφάνθησ, 
μάλλον υπευθυνοε έν ττι πολιτική χαί τή ίστόρίφ έένβώί,

« Η υγεία άύτού χαί ησυχία θά ύποφέρωσιν έκ■■τ-φάΐ 
τερικών ταραχών καί τώ» θρησκευτικών άγώ»ω>, ■ of$, 
θά σπαράξωσι τήν αυτοκρατορίαν τον.» Ίσως δε £άΧέ£»| 
καί το άτομό» το,ν άπειληθή.

Ο αυτός κίνδυνος θ ’ άπειλίση καί τόν β»«λίφ 
Ελλάδος, άλλά θά τόν διαφύγη- καί έχ παραδόξου ® 

νοίας τό ίτος τούτο θά φέρη ισοζύγιο» εν τώ ΐάώνί 
γισμφ.

Ο Βασιλεύς τής Ιταλίας θά ύποστή προσβολάφ |ia|»ijfi 
σονς χαί θ’^άναγχασθρ »ά χαταδάλη ίπάναατάαείς,

Ο πρόιορος Μαχίνλεν θα χαταβληθή ύπό τού μίσονζ-κάνε 
ύποβληθη «ίς μεγάλα έργα, «Ή χλί,ή τς>δέ<54;£ι 
fd ρόδα.a ■

Μόνος δέ ή αύτοχράτωρ τής Γερμανίας Γονλλ.έλμος 
νετάι ώς ευδαίμων ήγιμών. Τό έμπόριΰν χαί ή βιομήχαίά 
θά φερωσιν εύτυχίαν είς τά Κράτη το»· άλλα 
θ άπολαύση δόξαν χαί θά προστατιύση τάς τέχνας 
τά’γ ράμματα,

Μικρή όμως μεγάλωσες /·<■
στής ριάνναε τά φτερά

σά τό πουλί μία’ τή φωληά
που ίμα μεγαλώση 

μ cvcc Αγνά φτ^ρούγιααμα 
γΐά ηρώτ^ του f ορά 

τή μαννα χαιόςτάδι 
κα| ηίςι ζωή y4 οώο»Ί 

ς’ άγΖυνητα πουλιά.
Κα> φύ Υοργά μάς φεύγε it’ 

τδ έευρω πώ< ττον«*ς.
Ηρθε καφδ-c και πρέπει 

άλλού φωληά νά κτίσης, 
Μδς ςπλαα ίτσι ύ θεός. 

Μά μή τδ ληομονήοης 
s’ έκείυη πού ο’ έγέννηοε 

ένα φιΑι ν’ :
·£τή πρώτη σου φωληά β 

Σΰρβς ί$99
ΜΙΛΤΏΝ ΒΙΤΑΛΗΧ

0 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ

Α. Δ. ΚΑΛΛΙΒΛΚΑ
Ιατρόν, ΰφηγητον, έν τώ Έθν. Πανεπιστημίω

Παρέχει τά μέοα τής έν τω οίκω θεραπείας, θεραπευ
τικήν των νοοημάτων, προψύλαξιν από τών επιδημιών, 
οικιακήν αντισηψίαν καί υγιεινήν, διαιτητικήν, υγιεινήν 
τής καλλονής κτλ.

Τό λαμπρόν τούτο βιβλίον καί απαραίτητον διά πδάαν 
οικογένειαν έίεδόθη έοχάτωο ύπό τοΰ κυρίου Άριςέτ. Γ. 
Γαλανού βιβλιοπώλου, οδός Σταδίου, άριθ. 57 καί 
τιμάται φράγκα 8.

Η Διεύδυνοιε τής «Φύαεωο» άναλαριβάνει τήν άπο- 
οτολήν του παντί άποοτέλλοντι τό τίμημα.
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ΤΟ ΒΟΕΡΙΚΟΝ ΠΤΡΟΒΟΛΟΝ

Θ£λ«τε νά συνειθήσητε είς τήν έκηυρσοκρότησιν 
πυροβόλου ; Ιδού-

Λάβετε κενήν φιάλην. πληρώσατε ύδατος κατά 
τά τρία τέταρτα αύτής καί διαλύσατε έν ταύτη ύ· 
λίγην διττοχρωρικήν πάτασσαν, έκ της συνήθως 
ηωλοιψένης έν τοΐς φαρρακείοις, προς κατασκευήν 
τοΰ ΰδατος τον Σέλτς ή λεμονάδας.

Μετά τούτο θέσατε άλίγον ταρταρικόν όξΰ, έπί- 
σηυ έκ τοΰ χρησιηεύοντος πρός κατασκευήν τοΰ 
Σίλτσ έντός χονδρού χάρτου (παιγνιοχάρτου), κν· 
λινδροειδώς διατεθειμένου, οίτινος κλείετε τήν 
κάτω όπήν δι’ έπιπώματος έξ απορροφητικού χάρ
του. Τότε άναρτ&τε τόν σωλήνά σας τούτον, τον 

: άνοικτοϋ μέρους εΰρισκομένον πρός τά άνω, κά- 
τωθι τού φελλού τής φιάλης διά. τίνος καρφίδος 
καί μικρού νήματος κλωστής, καί θέτετε τδ δλον 
έντδς τού στομίον τής φιάλης, ήν άφού έπιστομί- 
σΐΐτε ερμητικώς διά τον φελλού,προσέχοντ,ες, ώστε 

·<> χάρτινος σωλήν νά μή έφάπτηται τού ύγρον, 
κρατείτε αύτήν καθέτως καί μετά προσοχής, χω
ρίς νά κινήται τό έν αύτή ύδωρ.

*Ηδιι τό πυροβόλον σας εΐνε έτοιμον πρός έκπνρ· 
• συκρότιιαιν καί δέν απομένει ή νά θέσητε τό πΰρ. 
. .'• Πρός τοΰτο δέν έχετε άλλο νά πράξητε Λ νά τοπο- 

λ ■ θετησητε τήν φιάλην όριζοντίως έπί δύο στρογγύ- 
λων μολνβδίδων, έπί τής τραπέζης τεθειμένων, ώς 
δείκννσιν ή Λμετέρα είκών, καί αί όποϊαι άντιπρο· 
βωπεύονσι τούς ύποστάτσ.ς τού τηλεβόλου. Τό 
ύδωρ τότε θά είσέλθα είς τόν χάρτινον σωλήνα, θά 
διάλύση τό ταρταρικόν οξύ, καί άναπτνσσομένον 
αμέσως άνθρακικοϋ όξέος διά τής έπαφής έκείνου 

■· πρός τήν διττοχρωμικήν πάτασσαν, ώθεϊ τό έπί- 
σ πώμα τής φιάλης διά §ια(ας έκπυρσοκροτήσεως, 
- ενώ ή φιάλη έξ άντιδραστικοΰ άποτελέσματος φέ- 

ρεται πρός τά όπίσω, άπομιμουμένη άκριβώς τήν 
άπωσ,ν τού τηλεβόλου. φ. Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Μ. X, Κ ω » στ α ντ ι ν « έπο λι». Σι>»5ρμή σας ελήφβη Άπό- 
έεάκ σας εστάλη Ταχνδρομιχώς. Ευχαριστούμε».—Δ. Μ· Β ο ν- 
»'σ·ρiffτΐ’έν. Γϊονημααο» ελήφάη. Ίίχσι χαλώς. θα σάς εΰχτε* 
ρισττ^βμεν.—Ά, Ό. Β ονχ ονμί τ τ ι ο ν. 'Επιστολή ελή,θτμ 

Συεδρομμητής β»ετρά^η.Εάχαρισταίμεν. Ά»αμέ»ομχν χύ ταάίίγμα- 
τ«. —’£. Μ. Κλίμα». ’Επιστολή έληρθιν Βιβλία θά σάςτταραδο- 
Βώσι». Άσγοπσρία, ώς πλ»)ρ*ρορούμ'βα, προήλθε» ΐχ τον παραλή
πτου Άλεΐα’άοείας.—Π. Κ. Άλ ι ξ άν δρ« ι α ν. ’Επιστολή ίλή— 
0'1 χαι σας άπηντήσαμεν ταχυδρομιχώς έ’ εχτάσει. -·Π. Α. Σ ι χ α
χό», "Επιστολή χαι χοήυατα ελη^ησσ», Εΰχβριατοϋμε». Σας εγρά 
ψαμε».—X. Κ. Κάιρο», ’Επιστολή ίλήφΒη χαί σάς άπηντήσαμε» 
"Ηοε| ίλπίζεμε» να βλαβατε τούς τόμους. ’Α»“με»ομε» νεωεερα» σας. 
—A. Ρ- Πειραιά. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστούμε» πολύ.— 
Κ. Ν. Β. Χαλχίδα Επιστολή ελήαέη·. Ζητούμενοι αριθμοί οάς 
εστάλησα» προχθές.—Γ Ρ. Κέρκυραν. Επιστολή χαί τρήματα 
ελήφβηβαν. Ευχαριστούμε» πολύ. —t. Μ. Σ u ρο ν Επιστολή ελή· 
ςράη. Έχει καλώς, προσεχώς στέλλομεν δώρο» —A. Β. Σπέτσας 
Σνεεβτημενη μετά συνδρομής σας έλήμΟη. Ευχαριστούμε». Από- 
δσιζις εστάλη ταχυδρομικώς.

ΑΓΓΕΛΙΑ

Une Dame Allemande parlant aussi frangais de
mands une place ehez un Monsieur veuve avec 1 ou 
2 enfants.

Renseignemenls chez Mr Ath. Stinis, Coiffeur Par- 
fumeur 8, rue d ’Hermes, Athenes.

ΗΛΙΑ Γ- 0ΙΚ0Ν0Μ0Π0ΪΛ0Ϊ
(ΙΛΗΡΒε KAI ΓΕΝΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
(Ελληνιστί καί γαλλιοΉ).

Μ tri μαθημάτων ’
Πραχτιχης διπλογραφίας,— ίίτορίας τ«5 βμπβμβυ, — <μΛο- 
ρβυματολογίας, — βμπορικ&ΰ οικαίον, — έμπ ορ·.κής γεωγραφίας, 
—πάγκο βμίον συγκοινωνίας,— μετρολογίας,—νομισματολο
γίας ώς καν πλήρους τυλλογής έγγραφων έμπορικών κ«1 ω<ω- ' 
τικών.

Έζεδό&η έβχάτως παρα τοί έκδοτου Ίω. Δ. Φίζη 
πωλςιται άντι φρ. 10 «αντί άιτοστέλλοντι το τίμημα είς τδ 
έκδοτυών |3<βλ'.ο«ωλ€ίον δ «Κάδμος οδός Αίολου,’Αθήνας.

Ή Έ Πΐ Ο Τβλογρβ Φ ί« αΰτη χρήσιμος παντί «ολίτη, ιδιώ
τη, έμπόρω, καλλιτέχνη, βιομηχάγω, κτλ. Είναι οδηγός 
ά-ταραίτητος «ίς πασαν πορίβταΰΐν.

ΗΛΙΑ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΑΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

Έπί τ?| β.ά««
τών έξο^ωτέρών μυθολογικών καί εθνογραφικών έργων,

τών διασήμων
Burnout Wilson, Alfred de Maury, Max Muller, . 

Dupuis, Bertrand, Em. Renan, Lefevre, Dicard, LanU 
Fleury, Troyon, A If. Bertillon, Gerugeg, Girard de 
Rialle, Morreau de Jonnes, Perrot, Adalbert, Kubn, 
Forchammer, Baudry, GSn^ral Tseng-Ki-Tong, Tada- * 
masaHajashi κτλ.

Sittit ηολλών εικόνων
Ίν Sol—Α ίγύ·ττιο ι — ’ Α σσύριοι—Πέρβαι—"Ελληνβ ς—Ρω · 

μαΐβι—Κ ίλτ«1—Γαλ ά ται—Σκαγδιν«υοί <— Γερμανοί—2λ«5 ο·. 
—Σύγχρονοι μυ$ο*λαστικαΙ βρησκςΐαι καί «δολολατρΛαι— 
* Αφρ ικαν ο ί—Ίν οοοίναι—Κινέζοι — Ίάπωνος—Ίνκ άι— Ίν- ' 
δαμςρικανοί— ‘Εακιμώοι—Μυθολογικοί τεαραδόσςις καί Μύθοι .. I 
τών χριστιανικών λαών.
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