
*

EjTOS Δ. ngp. ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗι 20»] ΜΑΪΟΤ 1899 "

■ ΓΡΑΦΕΙΑ
'Οδός *4.it£dvfyov Σούί'σο» άμθ. ίΊ, iTdfpto<..4vxa6iiT<A:·

Συνδρομή’ΈβωτερικοΒ φρ. 12. — Συνδρομή ’Εξωΐίριχού φρ. 1S.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΓΓΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ^- ΘΕΤΙΚΑ! ΕΠ1ΣΤΗΜΑ! —ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ '
■ '* , -, " - - - .

ΔΙΕΤ®ΥΝΤΗ± ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ .

3LPl©. 3

. H AHET ΣΤΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ
TO NEON ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΛA

Ί] άναχάλυψιςτοΟ άνευ σύρματος τηλεγράφου,, άπέδει- 
ξεν, δτι δέν ήτο άπλή παραδοξολογία εφευρέτου^ ώς πολ· 
λάχις συμβαίνει διά πολλάς άλλα; άνάχαλύψεις, άλλ’ δτι 
δεν ύπήρχε πλέον άμφιβολία περί τ^ς έπιτυχίας και εν τ$ 

παρά,μεταξύ άποστάσεων^σχετιχδς περιορισμένων. Τδ νέου 
τοϋ Τέσλα σύιτημα, έξ έναντίας, Επιτρέπει τήν συγκοινω
νίαν μεταξύ δύο σημείων άπομεμαχρυσμένων, ’είς τρόπον ώ
στε, οι χυματισμοί δύνανται νά διασχίσωσι ώχεανούς χαίνά 
χάμωσι τδν γΟρον τοϋ κόσμου μέ τήν ταχύτητα τοϋ φωτός. 
Καί τδ'σπουδαιότερων εις τήν άναχάλυψιν-τοϋ Τέσλα είνζι. 
δτι τά μηχανήματά του δέν διαφέρόυσι πολύ άπδ τά τοϋ 
κοινού τηλεγοάφο". '·

V

I

μέλλοντι τελειοτοιήσεω; καί εφαρμογές τοϋ νέου· τούτου 
τηλεγραφικού συστήματος-

Πράγματι δέ τάχενκ, τά οποία ύπαρχον είς τδ σύστημα 
τοϋ Μαρχόνη, διά προσφάτου τελειοποιήσεως τοϋ Άμεριχα· 
νόϋ- εφευρέτου Τέσλα έξαλέίφονται.

Ή μέθοδο; τοϋ Μαρχόνη δεν έπέτρεπε τήν σύγκοινώνίάν.

*Ο ϋήγα,σος-
• Ή μεγαλοφυή; έπιμονή τοϋ άμερικανοϋ: έφευρέτου έπε· 

νόησε προς τούτο νέαν έφαραογήν άναπαλτιχήν,μετατρεπού- 
σης αυτοστιγμεί τδ κοινόν ήλεκτριχδν ρεΟμα είς δύναμίν ή-' 
λεχτροκινητήρ.ιον, πάλλουσάν 2 έως 3 εκατομμύρια φοράς 
κατά. δευτερύλεπτον-χαι παράγουσαν χυματισμού; ήλέχτρι- 
κούς διά τοϋ άέρος χάι τοϋ ϊδάφους μετά ταχύτηίος σχεδδνδιά του άέρος χάι τοϋ ϊδάφους μετά ταχύτηίος σχεδδν
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ίσης πρδς τούς κυματισμούς, τούς παραγομένους ύπό του 
φωτός.-

Είναι άξιοσημείωτον, δτι αί δονήσεις αύται ένιργόΰσιν 
,δπως αί άκτΐνες τόϋ Ραϊτγεν, διότι διέρχονται καί τά πυ · 
κνότερα σώματαμέ τήν αυτήν ευκολίαν, μεθ'ής διασχίζουσι 
τδν άέρα. . .

Ό Τέσλα προεϊπεν άπδ τοϋ 1893, δτι έπλησίαζεν ή 
εποχή, καθ’ ήν θά ήρχιζεν άνά τόν κόσμον ή συγκοινωνία 
δι’ άνευ σύρματος τηλεγράφου. "Εκτοτε Ιπέδίωκε τήνλύσιν 
τοϋ προβλήματος. Καί σήμερον νομίζει, δτι ΰριστικώς πλέον 
έπέτυχεν. Περίεργον είναι πόθεν ό έφευρέτης ήντλησε τή» 
πρώτην Ιδέαν τοδ συστήματός του.

Ό Τέσλα συνοψίζει προσφυεστατα,τδ πρόβλημά του. Πρό
κειται άπλούσταΤα νά ρίπτωνται σημεία, όπως ρίπτονται 
άστραπαί δι’ άορώτου φωτός καί διά τρόπου άναλόγου πρδς 
τάς άκτίνας τοϋ Ραϊτγεν. Οΐ κυματισμοί τοϋ μυστηριώ
δους καί άοράτου φωτός δύνανται νά ριφθώσιν εις άπόστασίν 
οίανδήποτε, καί μέχρις άκόμη τοϋ πλανήτου, Άρεως, ώς 
λέγει, ύιτδ τδν βρον μό-ον νά έγκατασταθώσιν έκεϊ σταθμό 
διά τήν μετάδοσιν τών τηλεγραφουμένων.

Αιά τών μηχανημάτων τούτων μεταδίδονται 2 έως 3 
χιλιάδες λέξεις είς έκαστον λεπτόν.

Ό Τέσλα άγγέλλει, 5τι πρό τοϋ τέλους τοϋ έτουςίθά 
έγκατίασταθώσι δύο σταθμοί άχροζ έν Νέ$ Ύόρκη καί Λον- 
δίνφ. Πρδς τοΰτο θά χρησιμοποιήσωσιν άερόστατα,τά όποϊα 
θά άνέρχωνται είς υψοζ 5 χιλιάδων ποδών, διά μεταλλικών 

' συρμάτων προσδεδεμένα είς χαλύβδινους πυργίσκους εντός τοϋ 
Ώκεανοϋ. Κάτωθι έκώστ.υ άεροστάτου θά κρέμαται δίσκος 
μεγάλης επιφάνειας καί είς τήν κορυφήν τών πυργίσκων θά 
τοπόθετηθώσιν άναπαλτικαί συσκευαί. "Οταν είς τούς τε
λευταίους τούτους τεί$ είς ένέργειαν ή ήλεκτρική κίνησις, τδ 
ρεύμα 'θά ριφθ$ μέχρι τών δίσχων καί έξ αυτών, ώς ή ά- 
στραπή, θά άναπηδήσωσι δονήσεις, αίτινες θά διέλθωσι τδν 
’Ατλαντικόν.

Αί λεπτομέρειαι αύται δίδουσι βεβαίως άμυδράν μόνον 
ιδέαν .περί τοϋ συστήματος τοϋ Τέσλα. Άλλ’άπδ τοϋδε δέν 
δυνάμεθα νά είσέλθωμεν είς έπιστημονίκωτέραν άνάλυτιν, 
διότι άκόμη δέν έχομιν τοιαύτην πρδ όφθαλμών, και διότι 
κυρίως ό σκοπός μας είναι μόνον νά άναγράψωμεν γενικώτε- 
ιον τήν όσημέραι τελειοποίησιν τής μεγάλης ταύτης άνακα- 
λύψεως τοΟ άνευ σύρματο; τηλεγράφου. -
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*άτω· περιόριζε δέ κατά μέσον ορον τήν ζωήν, του εις 20 
έτη,, έξαιρετικώς 8ε εις 25—30. Ύπηρχον δμως οιτινες εφθά- 
νον μέχρι 40 ή καί 50, άλλά τούτο σύνέβαινε πρδ τής άνακα- 
λύψεως τοϋ συμπεπιεσμένου χόρτου. Κατ’ αυτόν οί βόσχον- 
τε, έν έλευθερίφ ίπποι εις ούδεμίαν άλλην άσθένειαν ύπόκειν· 
ται ή είς τήν άρθρίτιδα, Ινφ οί διαβιοϋντες έν τοί; σταύ- 
λοις δπόκεινται εις άναρ'ιίμήτόυς νόσους, οΧον χωλικοπόνου;, 
τίτάνους, πυώσεες, κριθάρίτην κτλ. Κατά τδν Άριστοτέλην, 
οί ίπποι ύπόκεινται και εις παράδοξον ψυχικήν πάθησιν όπό 
ταν άκούσωσιν τδν ήχον, τοΰ αύλοΰ Ι ‘Γποφέρουσι 8ε συ»η· 
θως καί έξ άλλης κακοδιαθεσίας, 8τε χαμηλοϋσι τούς όφθαλ- 
χού; παρατηροΰντες πρδς τά κάτω, εάν δέτις άνέλθη ίπ’ αύ· 
τού, ουτω διατελοΰντο·;,στρέφεται διαρκώς περί εαυτόν μέχρις 
δτου έτερός τι< έλθ$ καί τδν σταμαιήση.

Ό νόσων ίππος χαμηλοί πάντοτε ' τήν κεφαλήν, μάλιστα 
δέ όπόταν πάσχη έξ” υδροφοβίας, §τ« φέρει τά ώ:α αϋτοΰ πρδς 
την-χαίτην. Έ σανδαράκη είναι δηλητήριου φονεΰον τόν ίπ
πον. Λέγει προσέτι,ότι ό ίππος άναννωρίζει τδν χςεμετισμδν 
τοϋ όμοίου του, δτι άρέσχέται. είς τήν χλόην καί ευχαριστεί 
ται νά ταράττ^ τδ ύδωρ 8ιά τού ποδός «υ, πριν πιει έξ αί>- 
τοΰ, Ινφ δ βους ώ; πρός τούτο είναι καθκρώτερος, διότι δέν 
πίνει ή «κ τού αμιγούς και δροσερού 5§ατος. .

Τέλος ό ίππος κατά τούς χρόνους τοϋ Άριστοτέλρυς εύρί- 
σκετο είς διαμάχην.μετά τόϋ άνθ,ους είδος ραμφοφό 

σήμερον.’Εμάνθανε τοΐς συγχρόνοις αύτφ ίλλησίν, δτι ό ίπ- ---------- --------------— ''

Γνώμη τοϋ 4ριστοτΖίοι>ε, — ΟΙ Πά(θαι χαί οί Σαοάαι.— ’Br Μα- χιίοτία. —Ό ΒονχίφαΛοζ. — 'Br Γύρη. —Ό ΐπηοί τοϋ Καυρ· c[ov__ Οι ropatixol ίπχοι.— ΟΙ Αιργεττόριγοε. — Ό Ikhoc toV 
Kaiaafoi.—ΟΙ Βάρβαροι. —Ό ιπποο τοϋ’4ττί4σ.
Ό "Ομηρος όμιλεΐ έίΐ περί έςέρου μυθικοϋ ίππου, τοϋ 

θείου ’Αρειονος, άθα/άτου φυλής/«νήκοντος εις τόν “Α3ρα* 
’ στον, βασιλέα του Άργο^ί, ούτινος ή καταγωγή άληθΰς 

είναι φαντασιώδης, ως γεννηθέντο.ς εκ της Δήμητρας καί. 
τοϋ Ποσειδώνος, τούτου μέν μεταμορφωθέντος είς ίππον, ταύ
της δέ εις φορβάδα· ό ίππος,ουτος τοΟ Άδράστου φαίνεται, 
δτι έκέρδαινε πάντα τά βραβεία-εις τούς έν Νεμέφ κατά τριε-. 
τίαν τείουμένους αγώνας, ή 8έ ταχύτης αύτοϋ ,ήτο άκατα> 
γώνιστος. *Η Μυθολογία άναφέρέι και τού; περιφήμους ?π 
που» τοΰ "Εκτορο;, ους τοσοΰτον τρυφερώς έπεμελεΐτο ή πι
στή αθτοϋ σύζυ{ος Ανδρομάχη, ώς επίσης τούς όδηγαΰντας 
τδ άρμα’τοΰ ‘Ιππολύτου κτλ.

'Ο ’Αριστοτέλης κάτοχος πολλών γνώσεων και απείρων 
πραγμάτων έγραφε περί τοϋ ίππου πρό τ.ινων 25 αιώνων 

t / πλη&ώραν'άντιχειμένων, ατινα άπεδείχθησαν πάντα άληθη τήν

πος μετά τδν άνθρωπον είναι τό παθητικώτερον τών ζώων, 
δτι έχει 40 οδόντας και. δτι έν ήλίκίφ τριάκοντα μηνών άπό·

Ό Τέσλα διαβεβαιοϊ, οτι τό μέλλον τής άνακαλόψεω; 
ταύτης είναι πλέον έξησφαλισμένον, καί δτι θά άντικατα- 
στήση έντελώς τόν κοινόν τηλέγραφο*· Μεταξύ Νέας Ύόρ- 
ιης, Λονδίνου, Παρίσίων, Βιέννης, Κωνσταντινουπόλεως, 
Βομβάης κτλ. θά τηλεγραφοϋνται.δύο χιλιάδες λέξεις έν 
διαστήματι χρόνου όλιγωτέρου παρ’δσον χρειάζεται άπδ πό- 
>εως είς πόλιν διά τοΰ τηλεφώνου. Καί βπώς είς τδν με· 
σαιώνα αί οίκίαι εϊχον πύργον, είς τδ τέλος τοϋ Ιθ αίώνος < 
θά έχωμεν ομοίως πύργους διά νά συνεννοώμεθα καί μέέξοδκ 
συγκριτικώς έλάχιστα πρδς τά άπαιτούμενα σήμερον καί 
διά μίαν άκόμη λέξιν.

Ό άνευ σύρματος τηλέγραφος νέους έπισης διανοίγει ορί
ζοντας είς τάς διεθνείς έμπορικάς σχέσεις. ■'’Εκαστος εμπο
ρικός οίκος, ή έπ.ιχείρησις, «αί όί άπλοϊ ίδιώται-, άνέυ ύπε: 
ρόγχου δαπάνης δύνανται νά ίχωσιν είςττν διάθεσίν τω 
•δν άνευ σύρματος τηλέγραφον.

θά ήναι δέ τόσον ευκολον, δσον καί τδ τηλεφώνου και 
θά βλθη στιγμή καθ’ ήν ή δαπάνη δέν θά είναι μεγαλειτέρα. 
Τό έμπόριοζ, ή βιομηχανία καί έν γένει ή πρόοδος υφ’ δλα; 
χυτή; τάς φάσεις.θά εύρωσι σπουδκιότατονΖ. πζράγοντα εΐ; 
τόν άνευ σύρματο; τηλέγραφον. Αί ειδήσεις θα μεταδιδων- 
ται άσφαλεΐς καί. μέ πρωτοφανή ταχύτητα, ή τηλεγρα
φική συγκοινωνία μεταξύ τών μάλλον μεμακρυσμενων ση
μείων θά καταστή εύχερεστέρά καί εΰθυνωτέρα, καί δτι 
ίθεωρεΐτο ώς χίμαιρα πρδ όλίγων άκόμη έτών, αυριον θά 
ήναι πραγματικότης μετά τάς άνακαλύψεις του “Εδισσων, 
Μαρχόνη καί Τέσλα.

Ό άνευ σύρματος τηλέγραφος μεταξύ τόσων άλλων άγα- 
•θών έιειφυλάσσει εις τδν κόσμον καί τήν ευεργεσίαν νά τδν 
έπαλλάξη άπδ τήν ίκμετάλλευσιν τών ψευδών καί χρημα- 
τιστικών ειδήσεων. Και τοΰτο τούλάχιστον άρκεϊ διά νά 
θεωρηθώσιν οί έφευ εται του ώ; εύεργέται τής άνθρωπότητο’·
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Πολύς θόρυβος κατ’ αύτάς γίνεται έν Άγγλίφ περί τι; 
!μφκνίσεως τεραστίου θαλασσίου δφεως έν Campbelltown 
τής Σκωτίας. Ή έμφάνισις αΰτη μεγάλως έξέπληξε τού 
κατ’ εκείνην τήν ώραν παρβυρεθέντας άλιεΐς, οίτινες πάντε*

3 | λυσι τού, 4 πρώτους, ήτοι δύο έκ,τδν άνω καί δύο έχ τών

(') “Ανθος, «1$ος μικρού πτηνού παρυδάτιου έκ τοϋ γένους των 
Αϊγιβαλών.
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άνήγειραν τάς κώπας αύτών πρδς έκφόβησιν τοϋ μεγάλου 
τέρατος, οδτινας αί βίαιαι κινήσεις έν τφ δδατι δλίγον άλει
ψαν ν’ άνατρέψωσι τάς λέμβους αύτών. Πάντες οί άλιεϊς 
ούτοι συμφωνοΟσιν,ότι ό θαλάσσιος ούτος βφις έχει 50 πόδας 
μήκος, 12 πόδα; πλάτος καί φέρει έπί τής ράχεώς του 
παμμέγεθες πτερύγων,χρησιμεϋον αύτφ πρδς νήξιν καί όμοιά- 
ζον πρδς ίστίον, δταν άναπετάννυσιν αδτό. Περί τοϋ παραδό
ξου τούτου καί σπανιότατα άναφαινομένου δφεως δέν θεω- 
ροϋμεν άπδ σκοποϋ νά άναφέρωμεν ένταΰθα τί ή ιστορία 
άναφέρες σχετικώς.

Περί του βφεως τούτου πολλάκις έθεωρήθησαν ώς υπερ
βολικά καί μυθώδη τά άναγραφόμενα, έν τούτοις πολλοί 
πολλάκις ναυτικοί έβεβαίωσαν κατά διαφόρους έποχάς, δτι 
συνήντησαν τδ φανταστικόν τούτο ζώον κατά τά είς τάς 
μεγάλας θαλάσσες ταξείδια αυτών. Αί δέ κατά τδν λή-' 
γοντα αιώνα γενόμεναι άπεικονίσεις παρά τών ναυτικών 
τούτων άπδ μνήμης μετά την έμφάνισιν τοϋ ζώου παριστώ-
σιν ήμΐν τδν θαλάσσιον τοϋτον οφιν ύπό ποικίλας άπόψεις. 
Επειδή δε άπεικόνίζετο κατά διάφορον σχήμα, χρώμα, 
μήκος καί πάχο; κατά τάς Εντυπώσεις τοϋ σχεδιαστου, οί 
φυσιολόγοι ώνόμασαν αυτόν χαμαιλέοντα τής θαλάσσης. 
Τό δέ κοινόν μολονότι πάντοτε δείκνυται εϋπιστον είς τάς 
παντοίας διαδόσεις, καί δή είς τά θαυμάσια φαινόμενα, έν 
τουτοις είς τήν περίστασιν ταύτην έξέλαβιν ώς εντελώς 
φαντασιώδη τά διά τδ ζώον τοϋτο θρυλλούμενα.

Είναι όμως άληθές 5τι καπνός ούδέποτε άνευ πυρ’ς πα- 
ράγεται καί τδ φαινόμενον τοΰτο βαθμηδόν έλαβε σάρκα 
καί όστά. ■

ούχί μόνον τάς προσφάτουςθέλομεν άναφέρέι ένταΟθα ούχί μόνον τάς προσφάτους 
εμφανίσεις αύτοϋ, άλλά καί τάς μάλλον εύπιστους. Ση- 
μειωσωμεν δ’ έν πρώτοις τήν ύπδ τοϋ «Times» άναγρα- 
φεΐσαν Tcj> 1848, ήτις τοσοΰτον έπροξένησε θόρυβον έν ’Αγ· 
γλιφ, ώστε καί αυτό τδ Ναυαρχεΐον ζωηρώί άνεμίχθη, διότι 

έπιστοποιεϊτο ύπ' αύτών τών Αξιωματικών τοΰ 
Βασ. Ναυτικοΰ. Τδ Ναυαρχεΐον έζήτησεν επίσημον ίκθεσιν, 
ο δε πλοίαρχος τοΰ «Δαιδάλου» άπήντησεν ώς έξής·

«Είς άπάντησιν.τοΰ ήμετέρού εγγράφου,ζητοΰντος έξηγή- 
σείς περί τής άκριβείας τοΰ ΰπδ τοϋ πληρώματος τοΰ Δαί
δαλου οραθέντος γιγαντώδους θαλασσίου δφεως,· λαμβάνω 
την τιμήν νά πληροφορήσω τήν ήμετέραν έξοχότητα,βτι τήν 

ρου πτηνού, $περ ουτος άπεδίωκεν έχ της νομής. Τδ άνθος 
είχε λεύκωμα είς τούς οφθαλμούς, έβλεπε 8έ κακώς καί άπε-

r

Ό ϋβρββύξ
μΐ|ΐεϊτο ισμδν τοϋ ίππου, 8ν έξεφόβιζίχ Ιπτάμενον
έπ^αυτού. Αλλά τδ μέρος τοΰτο του φιλοσόφου.Αμφισβη
τείται. — 

6 Αύγούστου παρελθόντος, τήν 5ην ώραν μ. μ. παρετηρήθή 
υπδ τοΰ κ. Σχρτορίς, δοκίμου τοΰ Ναυτικοΰ έν 24*,44 
πλάτει νοτίφ καί 9°,22 άνατολ. μήχει άσύνηθης τις κίνησις 
έν τίί θαλάσση, ήν έσπευσε νά κοινοποίηση τφ -άξιωματΐκφ 
Έδικάρτ Δρουμόντ, βστις κατ’ έχείνήν τήν στιγμήν εύρί- 
σκετο μετ’έμοΰ καί τοϋ Κου Γουλ. Μπάρετ. Τδ πλήρωμα 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έδείπνει.»

«Πχρετηρήσαμεν άμέσως τδ φαινόμενον καί είδομεν, βτι 
ήτο πελώριος δφις βχων κεφαλήν 4 ποδών, τδ δέ σώμα του, 
βπερ εύρίσκετο μέχρι τής έπιφανείας τής θαλάσσης, είχε περί
που 60 ποδών μήκος. Διήλθε τοσοΰτον πλησίον τοΰ σκά-. 
φους μας, ώστε, έάν έφέρετο ώς άνθρωπος, θά άνεγνώριζον 
πάντα τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου του.' Έχωρει <ύ· 
θέως μετά ταχύτητος 12—15 'μΐλλίων καθ’ ώραν. Τδ 
χρώμα του ήτο μελανόφαιον μετά στιγμάτων κίτρινων εί; 
τά άκρα τοϋ λαιμοΰ. ■ Πτερύγια δέν είχε. Πάντες είδομεν 
αύτον καί μόλις έξηφανίσθη κατώρθωσα νά σχηματίσω ώς 
έγγιστα τήν εικόνα του.»

Ή πιστοποίησις α5τη_ ούδεμίαν άφήκε άμφιβολίαν περί 
τής άληθείας τοϋ πράγματος.'Αλλως τε τφ 1849 ή έμφά- 
νισις τοΰ αύτοϋ βφεως έσημειώθη ύπδ τοΰ Άμερικανικοΰ 
σκάφους «Δάφνη» καί όλίγον μετά ταΰτα είς τά περίχωρα 
τοϋ Oporto ύπδ τοΰ πλοιάρχου τοΰ «Plumper». ’Αλλά καί 
ό πλοίαρχος Τρεμέν τής «Πριγκηπ^σης» εϊδεν, αυτόν επίσης 
τφ 1853. Τφ δέ 1857 είς κύριος Fairbridge είδεν αύτόν, 
ό δέ Δόκτωρ Μπίκαρδ έπυροβόλησεν.κατ’ αύτοϋ.

Παραδόξως ό Λεβιάθαν ούτος τών Θαλασσών φαίνεται 
άποφεύγει τάς έπιδείξεις, διότι έβυθίσθη έκτοτε έν τή θα
λάσση καί άναφαίνεται μόλις τφ 1872 έν ταΐς θαλάσσαις 
τοΰ Τέξα, ίπου ό πλοίαρχος Χάσελ πιστοποιεί, δτι παρε- 
τήρησεν έν μέρος αύτοϋ 70 ποδών μήκους καί όπερ δέν άπε- 
τέλει ή τό τρίτον τοΰ όλικοϋ μήκους τοΟ ζώου, άλλά έπε- 
φυλάσσετο είς- τδν πλοίαρχον Δριβάρ τφ 1875 νά παρευρεθΐί 
είς συγκινητικώτατον σχετικόν θέαμα, είς μάχην θαλασ
σίου οφεως πρδς φάλαιναν, ήν περιγράφει ώς εξής :

«Ημείς οί ύπογέγραμμένοι, ήτοι ό πλοίαρχος, οί άξιω- 
ματικοί καί άπαν τδ πλήρωμα τοΰ πλοίου «Παυλίνα» πι- 
στοποιοΰμεν έπισήμως, δτι είδομεν τήν 8 Ιουλίου 1875 είς 
5°, 13 πλάτος καί 35° Άνατολικοϋ μήκους τρεϊς φαλαίνας 
έξ ών ή μία είχε σώμα, οπερ ήμείς νομίζομεν οτι ήτο θα
λασσίου δφεως (κατά τάς λεπτομέρειας τής πάλης). Ό δφις

Έφ’ ίσον ό άνθρωπος πολιτίζεται, έπί τοσοΰτον δ πολεμι- ■ 
κδς ϊππος καθίσταται ό πιστό; σύντροφος τοΰ άνθρώπου. Εί
ναι τό καταλληλότερο?, ταχύτερον καί άσφάλέστερον αύτοϋ 
πρδς τδν κίνδυνον όρμητηριον. Άλλοίως 8ι’ ίσως θ’ άπέβαι- 
νον απαντες έκεΐνοι, οί μεταξύ Ελλήνων και Περσών, Ρω
μαίων καί Πάρθων ή Σκύθων πόλεμοι άνευ τών ίππων. 

. Οί Πάρθαι καί οί Σχύθαι, Νόμαδες Της Δυτικής ’Ασίας,εζων 
εφίππως, απετέλουν δέ τήν εμπροσθοφυλακήν τής Ταρταρικής 
καί Μογγολικής έκείνης εΐσβοϊής,. ήτ« βραδύτερου διεχύθη 
επί τής Δύσεως καί τήν όποιαν ή μυστηριώδης αυτή ’Ασία 
κρατεί πάντοτε ώς. έφεδρείακ δι« τδ μέλλον. '

Άλλά ας σταματήσωμεν £ως εδώ καί ελθωμεν κατ’ έξαί- 
ρεσιν πρδ τοΰ ήρωιχοΰ ίππ^υ τοΰ «Βουκεφάλου». Ή ίστορία 
τοΰ περιφήμου τούτου χέλητος στενώς συνδέεται προς τήν τοϋ 
νέου αυτού κυρίου ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου. Άμφότεροι έξυ- ■ 
μνήθησαν ύπδ των ποιητών. Άμφότεροι άπεικονίσθησοιν.καί 
εχαλκογραφήθησαν, του ένδς μεγαλοπρεπδς βαίνοντος έπί . · 
τοΰ έτέρου, περιχύκλούμενοι δέύπδ φριττουσών στρατιών καί 
αναπεπταμένων σημάτων, οΰς όλόκληρον ένοπλοι λαοί·.lei· 
βοντο ίσους πρδς ήμιθέους.

ς ’Η γενεαλογία τού Βουκεφάλου δέν περιήλθεν ά^ρις ήμών, 
ούδόλω'ς δέ γνωρίζομε», ούτε τδν πατέρα αύτοϋ, ουτε. τήν μη-, 
τέρα. Οί 'Ιστορικοί φαίνεται Αλησμόνησαν ένταΰθα σημαντι- 
κήν πληροφορίαν. Τδ μόνον δπερ γνωοίζομεν είναι έξ ετυμο. 
λΟγίας τής λέ,ξεως βουχέφαλος καί οτι ήτο Ανυπότακτος, δν· . 
μόνον ό ’Αλέξανδρος ό μέγας, παΐς έτι ών, έδάμασεν ώς άκο- 
λούθως. Ένφ ό ίππος έπέστρεφεν είς τήν αγοράν, ό ’Αλέξαν
δρος «ζήτησε: νά τφ έπιτραπή, ινα τδν δαμάσφ. Πάντες οί αύ-- 
λικοί έμειδίασαν, ό δέ πατήρ- αύτοϋ Φίλιππος ήρνεΐτο, φο. . —

·?. ·"· \
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Εν διαστήματι 15 λεπτών τής. ώρας κατέπνιξε τό θύμα του 
καί κατεβύθισεν αυτό είς τά βάθη τής θαλάσσης».

Έκτοτε ό θαλάσσιος δφις άναφαίνεται συχνότέρον. Τφ 
·- 1877 παρατηρούσιν αύτόν ό πλοίαρχος Νέλσων καί οί άξιω-

ματικοί τού «Sacramento»· τω 1879 είδεν αύτόν ό ταγ
ματάρχης Σε.νιόρ ό, καί ανταποκριτής τού «Γράφικ». Είτα 
γίνεται διακοπή μέχρι τοΰ Ετους 1893, οτε έθεάθη υπό τού 
ΔόκτοροςΜάτισον τού Λονδίνου καί τού πλοιάρχου Κρίγκλιν, 
δστις μάλιστα παραπονείται, ότι ώμίλησε περί τούτου, διότι 
τοσούτον τόν Εχλεύασάν,ώς απίθανα πράγματα πρεσβεύοντα, 
ώστε ήναγκάσθη νά γράψγ είς τήν προς το Ναυαρχείου έκ- 
θεσίν του δτι. «επροτίμα ίνα άλλος τις άντ’ αύτού τον 
έβλεπε.»

Τό τελευταίου βμως ταχυδρομείου τής Αυστραλίας Εκό- 
μίσεν είς Λονδϊνον πολύ περίεργον .ε?δησ«ν καί Εκτοτε ό 
θαλάσσιος βφις δέν θεωρείται πλέον μύθος φαντασιοπληξιών.

Τό άτμόπλοιον «Emu» πορευόμενον εις τό Sidney έπλη
σίασε τήν νήσον Suwarow ίνα άνθρακεύσφ, οι αύτόχθονες 
άνήγγειλον είς τόν πλοίαρχον, βτι Εν τερατώδες κύτος,μεγα- 
λείτερον άφ’ ίσον μέχρι τούδε είχον ίδή, είχεν Εκβρασθί! Επί 
τής άκτής είς όλίγην άπόστασιν Εκεΐθεν. *0 πλοίαρχος Εξ- 
εκίνησεν άμέσως μετά τού πλοίου πρός τά Εκιϊ καί ένόσφ 
επλησίαζε προ τό ύποδειχθέν μέρος ήσθάνετο δυσώδη όσμήν 
προερχομένην Εκ τού άποσυντιθεμένου ζώου. Τό πλήρωμα 

. μετά κόπου κατώρθωσε νά μετάφέρη είς τό πλόΐον. τό ήμισυ 
άνώτερον μέρος τού ζώου, μή δυνηθέν Ινεκ»ν τής κακής 

Ιόσμής νά μεταφέρη τό βλον.
Τό δέρμα τού ζώου, κεκαλυμμένον Εκ τριχών, είχε χρώμα 

μελάγχρουν, ή κεφαλή του ώμοίαζε πρός τήν τού ίππου, τό 
ολικόν μήκος ήτο 18 μέτρων καί τό βάρος του 60 τόννων, 
είχε δέ δύο μεγάλους όδόντας πρός το άκρον τής κάτω σια- 
γόνος. ’Επιστημονική εταιρία καί οί κάτοικοι τού Sidney 
μεγάλως έθαύμασαν τήν άνακάληψιν ταύτην, ώστε έπέ- 
πρωτο περί τό τέλος τού αίώνος τούτου νά συλλαβή ή Επι
στήμη άπτά τεκμήρια καί περί τού τέως θεωρουμένου φαν- 

* τασιώδους θαλασσίου τούτου τέρατος.
Φροχ.

Ο ΚΑΠΝΟΣ ΩΦΕΛΕΙ Ή ΒΛΑΠΤΕΙ ;

Ό καπνός είναι δηλητήριον. Τούτο Επαναλαμβάνεται 
άπό τούς ποιούντας χρήσιν αυτού,, τδαύτόδέ λίγου·ϊι καί οί 
ιατροί·. Ό πίνων πρώτον φοράν καπνόν αισθάνεται σκοτοδι- 
νίασιν, θάμβωσιν, ναυτίασίν κάί νπρκωσιν., Τούτο δηλοϊ, βτι 
Ενεργεί Επί τού εγκεφάλου και βαθμηδόν έφ’ όλου τού νευρι
κού συστήματος· επομένως δήλον-δτι ό φύσις άποκρούέι τό’ 
καπνίζέιν,:ώς Εχθρόν τής ύγείας. , :

Άλλ’ νι συνεχής χρήσις, ήτοι ή συνήθεια καί ή Εξις άπο- 
καθιστ^ τούτον ανεκτόν: Διότι ή’ εξες είναι -άλλη φύσις καί 
πάν φυσικόν ωφελεί.

Έν τούτοις καίτοι γίνεται ή άνοχήαυτη, ή δηλητηριώ
δης Ενέργεια αύτού δεν παύει τού νά ενεργή κατ’όλίγον. ’Ε
πιφέρει δέ τα εξής -κοκά. Ό καπνίζων αποβάλλει άναλό· 
γως τού βαθμού τής χρήσεως τό χρώμα τού προσώπου, υπέρ - 
καθίσταται υπωχρον. Ή πρός φάγητδν δρεξις ίλαττούται καί 
ή θρέψις δεν γίνεται καλώς; διό καί Επέρχεται ίσχνότης εις 
τό σώμα. Είς τινας Επιφέρει, διαλειπούσας κεφαλαλγίας καί 
ε!ς άλλους διαρκή Ερεθισμόν Επί τής δπισθίας κοιλότητος τού 
στόματος,. Εξ ίς γεννώνται φλέγματα.

'Ο καπνίζων Εγειρόμενος τό πρωί .Εκ τού ύπνου εχει το 
στόμα ξηρόν πρώτον, διότι μή καπνίζων Εν ύπνω Επί πολ- 
λάς ώρας στερείται προσήκοντος σιέλου, δστις ενεκεν τής ε· 
ρεθιστΜότητος τού καπνού Επί τού στόματος Εκκρίνεται Εκ 
τούτου κατά περισότερον ποσόν τού συνήθους· δεύτερον,διότι 
ερεθίζονται οΐ σιελοποιοί άδένες καί άμα παύση ό-Ερέθιζων 
αυτός καπνός, παύουν ουτοι καί τήν Εκροήν τού σιέλου· καί 
τρίτον,διότι Εσυνείθισαν νά λειτουργώσι διά- τού Ερεθισμού τού 
καπνού, ώς γίνεται εις τούς οίνοπότας, ών τρέμουσι αί χεΤρες, 
Εβν δεν πίωσιν ικανόν ποσόν οίνου ή οινοπνεύματος.

Έκ τής ύπέρ τό δέον εκκρίσεως τού σιέλου, επαυξάνει καί 
ή ίσχνότης· διότι καί ή ποιότης ταύτης μεταβάλλεται καί 
δεν συντείνει πολύ πρός πέψιν, Ερχόμενη.δέ εις τον στόμα
χον,, φέρει μεθ’ έαυτής Εν διαλύσει καπνόν, οστις διά τής 
δηλητηριώδους καί Ερεθιστικής Ενέργειας του άντιπράττει 
πρός την προσήκουσαν Ενέργειαν τού στομάχου.

’Εκτός τούτων ό καπνίζων . Εχει πάντοτε δζον τό .στόμα, 
καί μάλιστα, δτάν ό καπνός δέν είναι καλής ποιότητας, 
συνομιλών μετά μή χαπνίζοντος, Καθίσταται επαχθής, καί 

€

άνυπόφόρος. Κατά π«σαν δέ πρωίαν Εγειρόμενος Αναγκάζε
ται νά βήχφ άηδώς καί νά άποφλεγματίζφ μετά θορύβου.

Ταύτα πάντα υποφέρει καί ό είσπνίων τόν καπνόν, καί ό 
άπλώς καπνίζων και ό έν τφ στόματι αυτού περιορίζών το 
κάπνισμα. Ό πρώτος μάλιστα ύφίσταται καί Ερεθισμόν είς 
τούς πνεύμονας.

Χ Ουτω λοιπόν ο άνθρωπος έκουσίως καί άνευ ούδεμιάίς ούσι- 
ώδους άνάγκης υποβάλλει εαυτόν είς δουλείαν, ήτις τόν δεσ
μεύει, καί τού άφαιρεϊ μεγα μέρος τής υγιείας καί τής Ελευ
θερίας του, έν φ δύναται κάλλίστα’νά άποφύγφ τό περιττόν 
τούτο κακόν.

Φοίβος

ΔΗΛΗΤΗΡΊΑΣΉ ΕΚ ΤΛΝ ΔΛΝ ΤΗΣ ΜΠΑΣ

Άπό τού μηνος Μαρτίου, δτε άρχεται ή άναβλάστησις 
τών φυτών καί δένδρων, άρχεται καί ή Αναπαραγωγή τών 
Εντόμων, ιχθύων καί άλλων τινών ζώων ΐξ αύτών κυρίως 
υφισταμένων. _

Ή ώοτόκος μυία είναι Ιδίας φύσεως ώς πρός τάς λοιπάς 
μυίας κατά τε τό «μέγεθος καί τό χρώμα· Επιζητεί νά ρίπτη 
Τα ωά της Επί τού κρέατος, ίδίφ νεοσφκγούς, το όποΚον κα· 
τασκευαζόμενον πρός βρώσιν καί Εσθιόμενον άπαρατήρητον 
έπιφέρει μετ' όλίγας ώρας, ώς άρχίσει' ή πέψις, ναυτίαν, 
χαλάρωσίν, κοιλόπονον Επί τού Επιγαστρίου καί περί τόν όμ- 
φαλόν, Εμετόν καί διάρροιαν μετά καταβολής τών σωματι
κών δυνάμεων. Οί τού στομάχου καί τών εντέρων πόνοι 
Αναφαίνονται διά τής πΐέσεως Εκ τής χειρός. *0 οβτως Εχων 
άφού Εμέσει τροφάς ή ύγράς δλας «Ανακουφίζεται, αλλά Επί 
πολλάς ώρας ύφίσταται τήν κακουχίαν και τούς κοιλιακούς 
πόνους.

Πυρετός δέν επέρχεται, αλλά μόνον Εξαψις τού δέρματος, 
δίψα μετρία καί άνορεξία, άτινα άκινδύνως παρέρχονται μετά 
παρέλευσιν 22 ωρών.

Ώς άντίδοτον ληφθήτωσαν 10 στάγματα βάμματος οπίου 
κροκκούχου μετά 20 σταγμάτων αίθέρος Επί τεμαχίου σακ- 
χάρεως, ή 2 ή 3 στα·ζόνες Ελαίου μήθης (ήδυόσμου)/Οταν 
δέ Επέλθη ή απαλλαγή^ ή βρώσις ροφήματος όρυζίου μετά 
αυγολεμονίου θεωρείται ώς καλλίστη τροφή.

Ο ΚΑΚΟΣ

Μή τόν- κακόν, κακοήθη, ψεύστην, άπαταιώνα, άτιμον- 
δίπρόσωπον κλπ. συναναστρέφου, μήτε πλησίαζε, μήτε συν
ομιλεί, μήτε άστειευου, μήτε δανίσθητι, μήτε άκρόασιν 
εις τούς λόγους του δίδε. ’Ο κακός είναι αιθάλη, τήν όποιαν 
βπου καί &ν Εγγίσν) τις ρυπαίνετάι. Είναι' δεινόν μόλυσμα 
καί μίασμα, τό οποίον βταν πλησιάζγς καί Εφάπτησαι άπο- 
κτ^ίς τήν νόσον. Ρητόν τι λέγει «είπε μου ποιον συνανα
στρέφεσαι νά._σοι εΓπω ποϊος είσαι».

Έν Σπάρτγι τό πάλαι κακός καί άχρεϊος Σπαρτιάτης Εν 
μιφ συνελεύσεϊ Εξέφρασε γνώμην καλήν καί άξίαν παραδο
χής, άλλ’ Επειδή Εξήλθεν Εκ στόματος κακού διέταξαν οί 
Εφοροι, βπως τήν αύτήν γνώμην. Εκφώνηση άλλος καλός καί 
Ενάρετος καί οίτω τήν παρεδέχθησαν. Μετάγγισαν τούς 
καλούς λόγους Εκ ρυπαρού άγγείου καί μετέφερον τούτους 
είς καθαρόν καί είτα Εποίησαν χρήσιν.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

Οί δίδοντες καλάς συμβουλάς χωρίς νά τάς συνοδευωσι 
μετά παραδειγμάτων, όμοιάζουσι μέ Εκείνους τούς πασσά
λους, οίτινες δεικνύουσι τήν οδόν χωρίς να τήν διατρέχωσι.

Μ
* *

. Τό μίσος είναι τόσον τυφλόν, ώστε ούδόλως ζητεί προφά
σεις βπως δικαιολογηθώ-

* ■ . .
, ’ * *

Κόλακές είσιν Εκείνοι, οίτινες εύχερέστερον άφίενται ν’ ά- 
πατώνται υπό τής κολακείας,.

■ *

Αίμεγάλαι καί ίσχυραί σκέψεις Ερχονται άπό τήν καρδίαν. 
Μεγάλη καρδία λαμβάνει μικρά δώρα διά τής μιάς χει · 

ρός καί.διά τής έτέρας δίδει μεγάλα.

* * '
Αί άλήθειαι τάς οποίας άγαπά τις Ελάχιστον ν’ άκούφ 

είιίν εκεϊναι^τάς όποιας τά μάλα τώ συμφέρει νά μάθη.

βούμενος άπεύκταΐον τι εις τόν μοναδικόν κληρονόμι 
νου του. Πλήν ό ’Αλέξανδρος Επέμενε καί πειραχθείι τήν φι· 

" λοτιμίαν έπλησίασε τον βουχέφαλον, ' , "'·
καί επωφελούμενος τής ευνοϊκής ταύτης στιγμής,έπήδησεν Επ 
αυτού καί κρατών ’ι
σχυρός τά ήνίαήρχισε 
νά τον τώπτη καί νά 
στρέψη αυτόν πρός τόν 
ήλιον, καθ’δσον προ · 
ηγουμένως είχε παρα
τηρήσει, δτι> ό ίππος 
έφοβείτο την σκιάν του.
Οδτως καταδαμάσας 
αύτόν τόν ώδήγησε 
πρός τόν πατέρα του 
δστις άνίκραξε : .

— Ζήτησονήδη, υιέ 
Ε, βασίλίιον άντά· 

σου I Ή -Μακεδο- 
^νίά δέν σέ χωρεϊ.

' ’Εντεύθεν άρχεται ή 
εποποιία. Ό Βουκέ- 
φάλος μετέφερε τόν .
μαθητήν τοΰ Άριστοτέλους άπό Κορίνθου εις Β&βυλώνα δια 
μέσον των κατακτηθεισων χωρών καί των ύποταχθέντων λαών· 
εν έκάστη δέτών μαχών τΟ.υ -δ βασιλεύς’ τής Μακεδονίας έπέ : I

σύνίπραξεν είς την Ενδοξοτέραν άύτοϋΕποχήν,Έάκ δέ πιστεύ--

■ ■-

,οντοΰθρό- λίας, βπότε δέν εφερεν έφιππων ύπό τοΰ Ιπποκόμου «ύτοΰ.
. V Λ.. >«>( * Λ Τ % ’ Sii»» Λ··Ζ*α^α»ί· ϋ*1^*·\· 3 »Χί ' Α"ϊ^5'»υ· -

·, τον έθώπευσεν δλίγον δρον Επ’ αυτοί) καί μάλιστα, λέ
Άλλ’ όπότε εφερεν αυτό δέν ύπέφερον άλλον ή τόν Άλέξαν- - 
» . ..! ,ζν----- λέγεται, έκλινε ,τό γόνυ πρό τού
πρίγκηπος.

ήλθε δίς τ'ο σημιΐον 
τού όρίου καί έσταμά- 
τησε πρό τών άγωνοδι- 
κων, οιτινες άπένειμαν 
τόν στέφανον τφ κυρίφ 
της. Σήμερον βμώς, εάν 
δ ίππος διατρέξει.πρώ
τος τό. δριον ανευ- τοΰ 
Επιβάτου αύτού θεωρεί-, 
ται κατακριτέος.

Οί ’Έλληνες ήγάπων 
πολύ τούς ίππους αύτών 
καί παρεΐχον «ώτοΐς ά 
φθόνους δαψιλείας διότι , 
Εξετίμων, τά πλαστικά 
αύτών- προσόντα καί τάς ί'' 
εις πάσαν περίστασιν $ 
άνεκτιμήτους αύτών αν- 

• ,δραγαθίας. Ή βασίλισ-J 
σα Σεμίραμις Ελάτρευε γ 
τούς ίππους. Όλόκλη- 1 
ρον τό Ιππικόν τών Σι· 
οαριτών ; έχόρευεν συν z 
τφ ήχφ : τών. όργάνων, 
πολλίκις δέ-ε’δον ίπ
πους αληθώς -χλαίοντάς 
έπί τοΰ νεκρού τώ» κυ-

■· kV- . ■ · '·

ρίων των, ένφ τήν σή
μερον Εν τή σκεπτική 
μας Εποχή τό μονοπώ- 
λειον τούτο κατέχουσι 
μόνον οί κροκόδειλοι. 
Ώτε δέ ύ. βασιλεύς Νι- 
κομήδης β^ρονεύθη, ό 
ίππος αύτου άφέθη ν’ 
άποθάνη Εκ πείνης.Άπό 
τής εποχής τού Νικομή-’ 
δους προφανώς οί ίπποι 
ήλλαξαν.

« ’Αλλά kal ό γέρων 
"Ομηρος ήγάπα τι ΰς ίπ
πους, άπόδείκνυσι δι’ 
ήμΐν δτι Εν πάσαις ταί'ς 
περιστάσεσιν όί' "Ελλη- 
,νες έλάτρ»υον τόν ίπ- . 
πον ώς ζώον τής πολύ· - 
τελείας.-01 δέθεοί’ εΐ- 
χον ομοίως τούς- μι- . 
κρούς σταΰλους των. 01 
ίπποι τού Άρεως Εκα
λούντο Φόβος καί Τρό-

■ μος,·. οί δέ ίπποι του
< . Αίνίου κςςτήγοντο... J*

■ τής φυλής τών .ίππων

Ό Βουκέφαλος εδο- 
ξάσθη καί Εδύξάσεν 
δπαν αυτού τό γένος, 
διότι ΰπήρξεν i δια- 
σημότερος των παρελ
θόντων καί μελλόντων 
ίππων, Εξέπνευτε δέ 
διαρκούσης τής χατά 
τοΰ Πώριυ μάχης. Ό 
δέ ’Αλέξανδρος μεγα- ; 
λοπρεπώς Ετέλεσε τώ 
πολεμικώ αύτοΰ συν- 
τρόφιρ τήν χηδείαν.έπί 
των: οχθών τοΰ Ύδά- 
σπου ποταμού, έκτισε 
πόλιν Επί του τάφου 

’ a0wvj ήν ώνόμασε
Βουχεφαλίανί 

/ Οί Αρχαίοι Έλ- 
άνδριάντας τοίς ΐπποις αίιτδν, 

ίδί«5 δέ τοΐς ^μειβομένρις οϊά βραβείων ;Εν τοΐς δημοσίοις 
άγωσς, έν δέ'.τή-.-ΟΧυμπ^ ύπήρχεν ό τής φορβάδος Αύ
ρας, ενεχα τής μεγάλήφ- αυτής ώ«.ύτήτος. “Οτε ήμέράν τινα 
αϊτη ετρεχεν «V τφ σταδίιρ κάτέπεσεν ό Επιβαίνών αυτής 
Φιλώτας, αδτη .όμως έξηκολούθήσε τήν πορείαν της, δι-

Τό άρμα τοΰ Φαρ»ώ ·*'
ληνες «ίήγέιρον πολλούς' 
”■·· !·'·-ιβομέ·

■>·

ύ-

»-

Υ*/-

■'ί*

. ■·. ................ -a. . . -............... . .r
7’ . βαίνε πάντοτε του πιστοΰ-αύτοΰ κέλητος Βουχεφάλου, μέθ’ιύ

σωμεν.τςύ; ιστορικούς, ό Βουκέφαλος ώδηγείτο άνευ δυοκο-
Λ ■

2,- ev

■' ■
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Ό καε «> Μέγας Άλέξανδρος
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Έφ’ ίσον κατά βάθος σπουδάζει τις τον άνθρωπον, τόσον 
Ανακαλύπτει παρ’ αύτφ Αδυναμίαν καί μεγαλεϊον.

*
* *. *

Ό κύριος τών παθών του είναι έτι επιτήδειος όπως κατα 
«τείλτ) τά τών άλλων.

** «
‘Ολόγυμνος ή κακία δέν θά ήτο επίφοβος, διά τοΰτο οί 

κακοί έίσιν ύποκριταί. «
■ * *

Άνθρωπος έπιτηδειότατος καί αξιότατος όπως καθέξν) 
Οέσιν τινα, δέν είναι πάντοτε έκέϊνος βστις τήν επιτυγχάνει.

* * ■
Νικητής ή ήιτέμενος τίμα πάντοτε τον Αντίπαλόν σου.

♦
* » '

Έννενήκοντα Ιπι τοΐς εκατόν θυσιάζο>σι διά τήν από- 
λαυσιν τοΰ παρόντος άπάσας τάς ελπίδας τοΰ μέλλοντος.

*
. * *

Έξ όλων τών ζώΰτων πλασμάτων ό ά.θρωπος είναι ό μό
νος μή έχων τό πρόσωπον έστραμμενον πρός τήν γήι, βαδίζει 
τούς όφθαλμούς πρός τόν ουρανόν διευθννομένους, δεικνύων 
τήν υπεροχήν τής καταγωγής του.

*
* *

Ή νοθρώτης είναι τόσον ήδεϊα,βσον σκληρά ή συνέπεια της·
«

» · .
Αί ήδοναι όμοιάζουσιν μέ άνθη έσπαρμένα μεταξύ τών 

βάτων τής ζωής, άλλά πρέπει νά τά συλλέγγ τις έπιμελώς, 
διότι εύχερώς Αφανίζεται ή περαστική αύτδν καλλονή-

** *
Μεγαλείτερον κακόν δέν υπάρχει άπό τό νά μή δύναται 

τις νά ύποφέργι τοιαΟτα.
*

• · ·
Ή έλπίς, καίτοι Απατηλή, ούχ ήττον δμως μάς φέρει είς 

τό τέλος τής ζωής διά θελκτικής όδοΰ.
(Έκ τοΰ Γαλλικού).

Γιλλιάτ

τοΟΔ'ύς, οδς έδωκεν είς τόν Τρώα, όπότε τφ Αφήρπασε τόν 
υίόν αύτοΰ Γανυμήδην. Οί ίπποι των θεών θαυμασιως παρε- 
ακευασμένοι διό τόν πόλεμον ήσαν προωρισμένοι μόλις ίμ- 
φανίζονται έν ταΐς έχδρκαΐς στρατίαις" νά διασπείρωσι τήν 
ταραχήν καί τήν άποσύνθεσιν.

■ Άφήνοντες τήν Ελλάδα.κάί ερχόμενοι, εις Ρώμην βλέήο- 
μεν,οτι οόδέποτε πλέον άνίλαδε τήν ένδοξον τιμήν, ήν οί Έλ
ληνες άπέδώχαν τφ ίππφ διαρχοΰσης τής λαμπράς αυτών 
ιστορίας ή μόνον είς τους φαντασιώδεις πολέμους τοΰ μέ
σα ίωνος.

Ή Ρώμη έν ταΐς Απαρχαΐς αυτής έν τή ώστβρίφ φέρει τήν 
παράδοσιν τοΰ ίππου του πατρικίου Κουρτίαυ.Έν τφ μέσφ της 
’Αγοράς έν Ρώμ-ζ είχεν άνοιχίή ^ρεΐα καί βαθύτατη άβυσσος 
βυνεπείφ σέισμου τίνος,ο δέ λαόςείχεν έκπλαγήείς άπερίγρα- 
πτον βαθμόν ίνεκεν τοΰ προμηνήματος. Οί δέ χρησμοί ιίπον 
δτι ή όπή· άΰτη θά ήδύνατο νά-καλυ^θή ήμέραν τινα μόνον 
«διά τοΰ πολυτιμότερου θησαυρού της Ρώμης». Ό δέ Κοΰρ- 
τιβς έπιξήγησε τόν χρησμόν τοΰτον είπώ1, δτι δ πολυτιμότε
ρος θησαυρός τής Ρώμης ήσαν τά δπλα κάί ή άνδρία τδν 
Ρωμαίων, θυσιάζων οέ αυτόν είς τήν περίστασιν έρρίφθη 
έφίππως καί ένόπλως έν τή άβύσσφ. Καί ή μέν οπή έπανε- 
κλείσθη, ή δέ αίταπέρνη^ις τοΰ ίππο,υ αύτοΰ έδοξάσθη.

01 Ρωμαίοι Ιππείς' «αθέϊξαν μεγάλην θέφιν έν τή οίκογε- 
> νείφ τών πατρικίων, οί' δέ σύμμαχοι αύτδν καί πάντες ·ί ήτ- 

τηθέντες λαοί, έπρομήθευόν αΰτοίς σώματά ιππικού, άτιν'α έ?ο- 
ξάσθησαν κατά τδν μέγαν αύτδν κατακτητικόν άγώνα.

■ ; Πρώτοι ίππεΐς αύτων ήσαν οί.’Εκαΐοι· καί οί Γουόλσχοι, 
βραδύτερον δέ είς τούς Καρχηδονικούς πολέμους άνεφάνησαν 
ανώτεροι αύτών οί ίππεις τοΰ Ίουγούρθα και τοΰ 'Αννίβα.

ΟΡΑΙ ΑΘΥΜΙΑΣ

Οπόσον πένθιμος ιΐναι ή φύσις 
καί πόσον άθυμος tlv' ή ψυχή μου. 
"Χτίρπνος, μαύρη ,πτρ& ή'ίωή μοι>, 
χωρίς yjoxtiai, τιρπναΐ άναμνήσιιο 

νάτήν ήδύνουκ.

Σιγοΰν τά πάντα, τί άθυμία ! 
Αδρά δίν nvlti. Πυκνή χαΛύπτιι 
τά πάντα δμΙχΛη χι άπιΛπίσια 
φριχτή, ώϊμόνα, βαθίΐά μό ρίπτει 

ιΐς μαύρα σκότη.

ΣυνωμοοΙο. Λοιπόν κι’ ή φύβις 
μέ τούς άμμους μί τά στοιχεία.
Παντού ή πΛήζις καί ή ανία 
θά μέ διώκουν καί μετά Λύσσης 

θά μ’ άπωθ.οΡσι·

Σιγή βαθεία &ς βασι.Ιείση, 
καί ή χαρδία μου & σιωπιριη, 
θανάτου πτέρυξ &ς πτεριγίση 
κι’ ό βίος δΛ«ς ας καταρρεύση 

νά μή πονώ.

τά ρόδα γΛυκά νά ζοΰνε 
ώ! Λάδε οζχτον, άπονε Χάρε, 
ΙΛα τη δύστυχη Ιμέ καί πάρε 
όπου τά πάντα μέ άπωθοΰνε, 

γιατί νά ζώ ;

θανάτου πόθος έδώ Ιντός μου 
μί συναρπάζει, μέ κυριεύει 
καί μέ κατέχει. ΆΛΣ δμως χ.Ιεύη 
είναι γιά μόνα κι' ό θάνατός μου 

και ή ζωή.
‘Ελένη Φωτχ4

Οί νομάδες ούτοι ιππείς κατέπληξαν τούς Ρωμαίους ό δέ ίπ
πος τοΰ Μασσανίσα ύπήρξεν αντάξιος τοΰ άναφανέντος μετά 
2000 χιλ. έττ, βραδύτερου ίππου τοΰ Άβδέλ Καδέρι, ταχυ- 
τάτου καί ακαμάτου, ουτινος ό επιδαίνων ώδήγει αύτδν διά 
βρυέλου δίκην ήνίων. '

’Ισχνός ό θεός Αφρικανικός ίππος I δστις σημαντικώτερον 
^.έρος έλαβε υπό τήν σκηνήν τοΰ Άραβος πολεμιστοδ ή ό τών 
ακτών μας τής Μεσογείου, ένθα τουναντίον τό πεζικόν άνεδεί- 
χθη βασιλεύς τών μαχών. Αρκεί νά θαυμάσ$ τις τόν Άραβα 
καί τόν κέλητά του, ίνα έννοήση τό «υνδέον τά δυο ταΰτα 
οντα πάθος,οδς ή απέραντος έρημος, έν ή βιοϋσιν, δικαιολο
γεί τήν άμοιβαίαν αυτών αγάπην καί φιλίαν. Οί δέ Ρωμαίοι 
διά τοΰ ίππιχοΰ έπετέλεσαν άληθεΐ θαυμάσια. Ό Καΐσαρ 
ακάματος πολεμιστής διέρχεται έφιππος τήν ’Ιταλίαν καί μετά · 
βαίνει είς Γαλατίαν κάί έκειθεν είς Ισπανίαν, δτε έπιδεί- 
κνυσι τάς ώραιοτέρας αύτοΰ πολεμικάς πράξεις.

Τό γαλατικόν ιππικόν πλέον η απόξ διημφισβήτησε βήμα 
πρός βήμα τό ίερδν έδαφος καί είσέδυσεν εις τά πυκνά δάση, 
ένθα αί ρωμαϊκαί λεγεώνες είσέδυον μετ’ άνηκούστου θάρ
ρους.· Έπί πλέον δέ οί Γαλάται είχον μεγάλην Αδυναμίαν είς 
τδν ίππον,ό δέ Άριανδς πληροφορεί ήμάς, ίτι ή γυμναστική 
καί ή Ιππευτική τέχνη κατείγοντο έκ Γαλατίας (Ι). Ό Στρά
βων ίσχυρίζεται,βτι οί Γαλάται έμάχοντο καλλίτερου έφίππως 
ή «εζή·£> δέ πρός τούς ΐΛποιΙς-έρως τδν Γαλατών είχε φθά- 
σεΐ είς τοιοΰτον ΰψος πάθους, ώστε ό ’Αννίβας ήνάγκαιζε τούς 
α’ιχμαλώτόυς αότοΰ ν’ άλληλοκτονώνται,υποσχόμενος ένα ίπ
πον είς τδν φονεύοντα τόν αντίπαλόν του.

Ό δέ Καϊσάρ προετίμα τούτους των Γερμανικών λίγων, 
δτι ήσαν Ακαταμάχητοι. Όπόταν δέ ^πολιόρκησε τδν Βιργεν-

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Λ 

’Κπορροή νυκτίς.

-ΙΙάντα τά σώματα έν ώρα νυκτός,είτε έν άμυδρφ φωτί, 
είτε έν άπλέτφ τοιοΰτφ έκτιθέμενα, παραδόξως φαίνονται 
μεγαλείτερα κατά τι ή κάπως άσαφή. Τό φώς τής νυκτός 
παραμορφώνει τδ σώμα τοΰ άνθρωπον κατά τε τό χρώμα 
και τό παράστημα καί καταστρέφει τήν λεπτότητα αύτοΰ, ' 
δι’ βπερ έν τ$ θεάτρφ τής νυκτδς δέν φαίνονται εύκρινώς 
τά' Αντικείμενα, μετεχειοίζοντο δ’οί ήμέτεροι πρόγονοι τά 
θέατρα τήν ήμέραν. Ουδέποτε δέ παρίστανον έν αύτοίς έν 
ώρφ νυκτός.

’Εν τοΐς βορείοις τόποις, ένθα τδ πλεϊστον τοΰ ημερονυ
κτίου είνε νύξ και έν αυτή τ$! ήμέρ?: τδ φώς είνε σκοτεινόν 
διά τδ ομιχλώδες τής Ατμόσφαιρας, έκεΐ τήν νύκτα πάν
τοτε γίνονται θεατρικαι παραστάσεις και προτιμώνται τά 
βαθέα χρώματα, διότι τά Ανοικτά δέν φαίνονται καλώς, έν 
Έλλάδί.δέ προτιμώνται ά'έκαθεν τά ανοικτά. Τό μαΰρον 
άπεφευγον οί Αρχαίοι. Οί ΕύρωπαΙοί άρέσκονται είς τά 
μκΰρα, διότι ή ήμέρα έκεϊ ώς έπί τδ πλεΐσ τον είναι αμαυρά.

Τήν σήμερον τά θέατρα πανταχοΰ τήν νύκτα λειτουρ- 
■,οΰσι, διότι αί έργασίαι τών Ανθρώπων δέν έπιτρέπουσι 
τοΰτο τήν ήμέραν, ένω οί Αρχαίοι είχον ώρισμενην έποχήν 
τ·,ΰ ?αρος δύο μήνας, καθ’ ή» έδιδάσκοντο καί ουχί διε 
σκέδαζαν έν τοΐς θεάτροις.

Τρόπος βυγκολλήββως π^λόνων καί ί>6λόνων 
τεμαχίων

Είςτινας οικίας εύρίσκεται έρπετόι τι ζώον καλούμενον 
κοινώς μιξοσαλίγκαρος (ελιξ χερσαίος). ' ’Επί τής άκρας τοΰ 
σώματος αύτοΰ εύρίσκεται κύττις πλήρης έκ πάχους και έκ 
κόλλας τίνος πηκτώδους, έχούσης χρώμα λευκόν, διπ τή: 
όλης ταύτης, έάν άλειφθώσι τά διαρρτχθέν-α καί προσαρ- 
μοσθώσι καλώς, άφηνόμενα οότώς μέχρις ού ή όλη άποξη- 
ρανθ^ί, προσκολλώνται τόσον στερεά όσον δι’ ούδενδς άλλον 
τρόπου· ’Ενίοτε άλλαχοΰ διαρρηγνύεται τδ αγγο; καί όχι 
είς τδ συγκολληθέν μέρος.

τόριγα, οΰςος, άνερχόμενος ίπί τοΰ ώρχιοτέρου του πολεμικού 
ίππου και φόρων τήν πλουσιωτέραν αύτοΰ πανοπλίαν, έχώ 
ρήσε πρδς'τόν νικητήν καί ερριψε πρδ τών ποδων του τό ξϊφο 
αύτοΰ, τό κράνος και τδ άκόντιον. Ό Καίταρ διέταξε τού 
ραβδούχους αύτοΰ νά τόν δέσωσι καί νά τόν σύρωσιν είς τί 
στρατόπεδόν του. Είτα ώδηγηταν αύτδν είς Ρώμην 8που τδ· 
έκράτησσ* έπ) £ξ μήνας έν τφ δεσμωτηρίφ, κατόπιν δέ,δια- 
τάξας ό ΚτΙταρ νά τόν δέσωσιν εις τό θριαμβευτικόν αύτοΰ 
άρμα, τδν παρέδωχεν είς τόν πέλεκυν τοΰ δημίου.‘Ο δέ Καλ 
λιγούλας Απομιμούμενος κ^ί αύτό; τούςπροκατόχου; του συμ 
περιέλαβε τδν ίππον αύτοΰ «Incitatus» είς όλας τάς δόξας καί 
τιμάς, άς ή Ρωμαϊκή γερουσία άπένειμεν αύτφ. Πλήν οΰτος 
έσχε τήν παραδοξρτέραν τών ιδεών κατά τούς χρόνους έκεί- 
νους δοΰς τφ ΐππφ αύτοΰ τον τίτλον τοΰ υπάτου. Ό Καλ- 
Λγούλας ούτως'ήθέλήσε νά δείξ$ τοΐς ύπηκόοις αύτοΰ, δτι 
είς ίππος κατά τήν περίστασιν ταύιην έδείχθη νοημονέστερο, 
αύτών. ‘Ο ίππος τ .ΰ Αύτοκράτόρος τούτου έτυχε τών μεγα 
λειτέρων τιμών καί περιποιήσεων. Τήν παραμονήν τών αγώ
νων τοΰ Ιπποδρομίου, λέγει" ό Σουέσσων, ό αΰτοκράτωρ διέ- 
τασσεν, απόλυτον, σιωπήν είς άπασαν τήν γειτονικήν συνοικίαν 
διά νά μή ταράττηται ποσώς η ήσυχίά του. ίππου του 
«incitatus». Εκτός δέ τ'οΰ έκ μαρμάρου Τταύλου, τής έξ 
έλεφαντόδοντος κοίτης του, των έκ πορφύρας καλυμμάτων του, 
τής έκ πολυτίμων λίθων πεποικιλμένης φορβεια; του, 4τινα 
τφ παρείχοντο, τφ είχε παραχωρήσει ως Ανάκτορου όλό- 
κληρον οίκίαν,ώ; καί πλουσίαν έπίπλωσιν,ίνα πάντες οί προσ
κεκλημένοι καί προσερχδμενοι έπ’όνοματί του εύρίσκωσι 
λαμπράν υποδοχήν.

‘Η ήμετέρα νεωτέρα εποχή έχει, καί τούς νεωτέρους ίππο· 
φίλους της, οίτινες προσπαθοΰσι νά έλαττώσωσι τήν σκληράν 
τύχην τόΰ ίππικήΰίγενους,,ίίπερ εκτός της έποχης τοΰ Καλ-

Λάβετε ελαίου λίνου μέρη 
πάχους προβάτου 
κηροΟ λευκοΰ

ΕΙώς καθίστανται τα ύποδήμ-ατα αδιάβροχα
1000
250
180
125

Ένωσον άπαντα διά θερμότατος ώττενά βρπβωτιν όμοΰ. 
Διά .τοΰ μίγματος'τούτου, ένφ εισέτι είνε θερμόν, Αλείφετε 
τά ύτοδήματκ διά ψήκτρας. Ούτω δύναταί τις νά μείν^ 
κολύν καιρόν έν υδαιι δίχως νά αίσθανθγ υγρασίαν.

Μέτρον προφυλαχτικόν έκ τοΰ πυρός 
μαό ίΐδατος

Λάβετε άργίλλου μέρη 7 
άμμου Γ
κόπρου ίππου 1 

Τιτάνου Ασβέστου 1
Πρόσθες όδατος ποσόν καί ένωσον καλώς, πάντα ύπό σό- 

στκσιν κεραμότίδος (ώ; κορκσάνι). Είτα διά μιστρίου A>et · 
ψον τήν έπιφάνειαν ύπό πάχος ήμίσεως "δακτύλου. Τό μίγμ-ά 
τ.οΰτο Αποξηρανθέν δέν προσβάλλεται ύπό τοΰ υδατοτ, οδ ε 
ύπό τοΰ πυρός. Ουτω δύναται τις ν’ άλείψγ στέγας καί Αλ- 
λας ύπαίθρους έπίφανείας.

Επιρροή τής Οίρμότητος
Ξηρά Θτρμότης.—Ζηρά θερμότης λέγεται, όταν τό σώμα 

θερμαίνηται διά θερμών κεράμων τιθεμένων έπί τών πεζών 
τών ποδών, ή πέριξ τούτφν, έπί τών πλαγίων τοΰ κορμοΰ, 
ή διά φιαλών πεπληρωμέν^ν θερμοΰ όδατος ή πυρουμένου 
τοΰ σώματος διά πυρός φλογδς ή δι’ Ανθρακιάς, ή διά τών 
Αχτίνων τοΰ Ήλιου. Ή τοιαύτη θερμότης «ίνε τονική, έπι- 
φέρει δυσκοιλιότητα· Ή διά τοΰ Ήλιου θερμότης διαφέρει 
τής διά πυρός.

Υγρά θιρμότης.— Υγρά λέγεται ή θέρμανσις τοϋ σώ
ματος-διά λουτροΰ, διά καταπλασμάτων, δι’ Αέρος θερμού 
καί υγρού,, ώς είσίν τά πύριατήρια (τουρκικά λουτρά,, τά χα· 
μάμια) καί ό Αήρ τής Ατμόσφαιρας, πνέοντος νότου κλπ. 
Ή τοιαύτη θερμότης είνε χαλαρωτική, φέρει χαυνωσιν, ώ · 
φελεϊ κατά τής δυσκοιλιότητος, αυξάνει τήν διάρροιαν, προ- 
καλεϊ όπνον, πραύνει,τούς σπασμούς, χαλαρώνει τήν'σάρκα. 
διευκολύνει'-τί.ν τοκετόν έν δυστοκίφς

λιγούλσ, σκληρώς έδοκιμάσθη, Αλλά ή άφειδία αύτών δέν 
έξ’.κνεϊται μέχρι των πλουσίων παροχών τοΰ αύτοκράτορος 
έκείνου,

’Αλλά έχτό; τόΰ Καλλιγούλα και πολλοί άλλοι έπέδειξαν 
Α όητον πάθος είς τήν ’ππειον φυλήν, δ Ούάρων εχυσε χρυ- 
σοΰν μετΑλλιον πρός τιμήν τοΰ ίππου αύτοΰ «volucris», 8περ 
πάντοτε έφερε μεθ' έχύτοΰ, μετά τόν θάνατο, δέ τοΰ εύτυχου: 
τούτου ζώου Ανηγειρεν ούτφ μνημείον είς τδ Βχτιχανόν.", Οί 
δέ Αύγουστος και Άδριανός άνηγεϊραν έπίσης μνημεία τοΐ; 
ίπποις αύτών, ό δέ Γερμανικό; έψαλλεν έν ταΐς ποιήσεσιν σύ- 
τοΰ τόν ίππον τοΰ Αύγούστου.

Πλήν πόσο - τά επίγεια πράγματα μεταβάλλονται 1 ,Χαιρίας 
τις δήμαρχος, 3σ«ς έφιλοδόξει τήν ύπό τοΰ άνοήτου τού ου 
καί πιθανώς κακού ίππέως αύτοκράτορος ασίοδιδομένην τιμήν 
εις τόν ίππον, εδολοφόνησε τόν Καλλιγούλαν καί ούτως εθετο 
τέρμα είς τήν μάλλον παράδοξον Ιστορίαν της Τπατείας της 
Ρωμαϊκής Αύτοκράτορίας. Άργότερον δέ ό Τραϊνδς πέριίβαλλέ 
τόν 'βίον τοΰ ίππου αύτοΰ διά τών μκροτέρων φροντίδων. 
Ώδήγει αύτδν είς απάσας τάς κατά των Δαχών έκβτρατείας του 
χωρίς ποτέ ν’ Ανέλθφ έπ’ αύτοΰ.

Ό Σαγίανός είχεν ίππον δν έκληρονόμησαν κλη·ροχ·μ.ι*ως 
οί διάδοχοι του, ό Δολαβέλλας καί ό Κάϊος. Περί τόΰ αύτο- 
κραςορικοΰ τούτου χέλητος λέγεται, ότι είχε λευκόν σημείον 

. είς τόν δεξιόν οπίσθιον αύτοΰ πόδα. Ό ,Καρακάλλας. ετρεφε 
τούς ΐππους’αύτοΰ^διά σταφυλών τήί Άπαμίνης. ‘Ό Άδρια- 
νός συνέτασσεν ό ίδιος τους επιταφίους τών ίδιμών του. Έν 
-δέ τή Ρώμη οί γερουσιασταί, ιππείς καί έπαρχοι,μόνον, όδτοι 
είχον δικαιώματα έπί τοΰ ίππου. Μόνον δέ μεταξύ τών πλη
βείων οί πωληταί χοίρων μετεΐχον τοΰ προνομίου-τούτου 
μετά τωΥ εύγενών παρριχίων. '

■ ' ?; · (Έπιται.wvfytta). ·"

ί
t.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ή στρεφομίνη καρφις
, Λάβετε τεμάχιο» έλαστικοΟ νήματος, έκ τ.ών υποδημάτων 
σας, εάν δέν έχητε άλλο πρόχειρον, καί διαπεράσέτε διά μέ
σου αύτού καρφίδά. συνήθη,.ήν λυγίζετε κατά τδ υποδεικνυό
μενο» ώς έγγιστα έναντι σχήμα μκς,.

Ήδη δέ κρατούντες τά δύο άκρα τού ελαστικού καίσυ- 
στρέφοντίς αυτά μεταξύ τού λιχανού καί τού δείκτου έκα
στη; χειρός σας, 'Απομακρύνοντες δ’ είτα τάς χείράς σας είς 
τρόπον ώστε νά τεντωθή τδ έλάστικόν, λαμβάνει τούτο τα
χεία* περιστροφικήν κίνησιν καί παράγει έν τφ κενφ τήν ει
κόνα ποτηριού ή άλλου τίνος συμμετρικού Αντικειμένου. Ή 
όπτική αβτη απάτη είναι τόσον μάλλον τελεία, βσον ή.καρ·

. ν ■ : ■ · ■ ·
φίς σας ζωήρότερον φωτίζεται καί ΐσταται Απέναντι σκοτει 

' νοδ βάθους.
'Ως δέ έν τή προκειμένη είκόνι έμ'φαίνεται, ό ένεργών το 

πείραμα εΰρίσκεται έν.σκοτεινφ δωματίψ,. έν φ Ακτίς ήλιον 
είσδύουσα διά μικράς όπής τού παραθύρου, προσπίπτει έπί 
τού σχηματιζομένου φανταστικού σχήματός σας.

Διά μέίθ.υ τών καρφίδων καί ολίγης έπίτηδειότητος. δύ· 
ναταί τις-οΰτω νά παραγάγη ποικιλόμορφα σχήματα, ήτοι 
δοχβϊα, Ανθοδοχεία, φιάλας, πινάκια, κυάθου; κ.τ.λ. Έν 
περιπτώσει καθ’ ήν τδ σχήμα τής καρφίδος επιμένει νά λαμ- 

. βάνγι όριζοντίαν θέσιν, συνεπείς τής κεντρόφυγος δυνάμεως. 
δέον τότε, νά προσδέσατε τδ άκρον αυτής μετά τού έλαστι- 

τδκοΟ διά μεσου λεπτού σύρματός, βπερ οδδόλως βλάπτει 
γενικδν θέαμα έν περιστροφική κινήσει.

Φ.Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΖ “ΦΤΣΕΩΖ,,

Α. Δ. Λ., Π. Kepxvpav. Συνδρομή σας έλήφθη. ’Απόδειξις τα
χυδρομικώς εστάλη. Εύχαριστοϋμεν.—Κ. X. Στ-υΛίβα. Ταχυδρομώ 
κώς' σάςίέγοάψαμεν καί άπεστείλαμεν δώρόν, συγγνώμην δια τήν 
βραδύτητα.—Π. Δ. Paris. Έπιστολα! καί δελτάοων έλήφθησαν. 
Ταχυδρομικώς γράφομεν —Π. Σ. Σ. ΜεαοάΧγγιον. Συνδρομή σας 
έληφθη, άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου εστάλη ύμίν ταχυδρομώ 
κώς.—Γ. Ν.Λ; Σθροτ. ’Επιστολή καί αποδείξεις έλήφθησαν.‘’Εχει 

.. καλώς. — Δ. Π. Galatz, Δελτάριον έλήφθη· Ταχυδρομικώς γρά
φομε*.—Π. X, ’AAt(A-ripeiar. Έπιστολαί έλήφθησαν ώς καί φί
λου καί σάς άπαντώμεν,με τό προσεχές —Δ. Κ. Σδροτ. •‘Επιστολή 
σας έλήφθη. “Έχει καλώς.—Π. Ρ· Σ. Haspac. ’Επιστολή σας έλή· 

φθη μετά συνδρομής, εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις μέτ’άριθμοΰ λα
χείου σας ταχυδρομικώς.—■ Δ. Μ. Omdurman. ’Επιστολή καί 30, 
φράγκα έλήφθησαν Ευχαριστοϋμεν. γράφομεν. —. Δ. Σ. Me.Utnr. 
Συνεστημίνη μετά περιεχομένου έλήφθη, "Εχ.ει-καλώς Ταχυδρο- 
μικώς σας άπαντώμεν. — Κ Σι- BwitenT. Επιστολή καί χρήματα 
έλήφθησαν. Ζητούμενους αριθμούς σας αποστέλλομιν ώς xai τσιγ
κογραφίαν. Εΰχαριστουμέν. Ταχυδρομικώς σας γράφομεν· — Α. Σ 
ΤρΙχχαΛα, ’Επιστολή μιτα περιεχομένου έλήφθη, εύχαρισΤΌΰμιν 
πολύ. Ταχυδρομικώς σας γράφομεν καί αποστέλλομεν την απόδει- . 
ξίν μετά του αριθμού λαχείου σας.—Δ. Π. Γ. Λ?νχή!α. Μέχρι σή
μερον ούδέν έξ ΰμών, ουδέ φιλικήν επιστολήν,.πόσφ μάλλον απο
τέλεσμα ενεργειών σας. Έν τούτοι; αναμένομεν καί ελπίζομε». 
Φύλλα στέλλονται τακτικώς καί ανελλιπώς.—’ I. Δ Κ. Σθρον. Υ
στέρα έλήφθη. Φροντίσατε παραλαβήν ήμ'ετέρας εις άπάντησιν 
πολλών μέχρι τούδε ληφθεισών. — Ε.’ Γ. Τ. Aetariiiov. Βιθλίον 
εστάλη, πιστευομεν vi τδ έλάβατε.,· Φύλλα πιστεύομε» να λαμβά- 
νητε τακτικώς. Γράψατέ μας άν θέλησε νά σας στέίλωμεν μέρικάς" 
αποδείξεις συνδρομητών μας αυτόθι πρδς «"σπραξιν. Άνάμένομεν 
καί εύχαριστοϋμεν έπ τών προ ιερών.-—I. Σ. Τζούραν Φιηαΰ. Ύ- 
μίτεραι έλήφθησαν καί άπηντήσαμεν δεόντως· Εύχαριστοϋμεν. 
Προσεχώς γράφομεν. Άναμενου-εν δ’ ένεργείας σας πρός εγγοαφήν 
συνδρομητών. Πολύ βιάζεσθεδιδτήν ύπόθετίν σας.—Ε. Β Π Σ5-

r. Ενθύμιο» 'έλήφθη. 'ΥπερέυχαοΙστοϋμεν. Είναι πολυ.ώράιον 
ς την μικρίν ίνικην του; χαιρετισμούς μας. ’

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΩΝ Θ. ΡΟΔΙΟΥ

AQHN-AI, Ute ΒουΛής άρ. 8
Τδ εργοστάσιο» Αναλαμβάνει τήν δίκκόσμησιν ΐν γίνει οι

κοδομών, έσωτερικώς τε α.αί ^έξωτερικώς, 8εά γυψοκο- 
βμ.ημ.άτων καί παβτακοβμ.«ΐμ.άτων έφαρμόζον τά τε
λειότερα καί καλλιτεχνικότερα σχέδια, ώς και οίονδή- 
ποτ& δεδομένου σχέδιο», είς τιμάς λογικά;.

Έν. τφ καταστήμα.τι ύπάρχΟυσι ί
λ) Κ,άλ,χαε (ροζέτται) καί ομ.φαλοε παντός μεγέ-- 

θόυς, σχήματος καί σχεδίου.
β') Π«ρ£α«·ία καί Ούρβοε (μπαγέτται μέ κισσόν, 

ώά, μαργαρίται κλπ.).
γ') Γωνίαε καί Φατνώματα οροφών.
δΖ) Ζωοφόροε (λουκια) παντός μεγέθους και σχεδίου, 
ε') Πλαββεα, ’Άβακδς, 'Μαίανδροι. Χτίμ- 

ματα (PanDeau)-iTl τοίχων κλπ.
;·') Επίκρανα (κεφπλοκόλωνα) καί Βάβ&ες- 
ζ') Αγάλματα, Άγάλμάτεα, Ανάγλυφα, 
η’) Ολαίσια εικόνων παντός ρυθμού.
θ') Χρώματα ζωγραφικές, Χρωστήρες (πινέλ-

λα. Χχέδια, Έίκόνες-
ιΖ) Περιθώρια (passe partouis) κλπ.

Ο

ΜΕΤΑ ΞΕΝ0ΔΜΕΙ1Ν ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 
ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ 

ΕΝ ΜΙΤΥΛΗΝΗ 
απέναντι τής αποβάθρας τών διαβατηρίων 
Είναι τδ μόνον ευρύχωρο», καινουργές, Αξιοπρεπές, μέ ο 

λας τάς Απαιτήσεις τής έποχής μας καί μέ άποψιν μαγευ
τικήν καί έξαισίαν, τδ λαμπρότατο» τούτο ξενοδοχεΐον έν 
Μιτυλήνή, οπέρ ικανοποιεί άπάσας τάς βρέξεις τού ταξει- 
διώτου. Τδ συνιστώμεν είς.πάντα; τ,ούς ήμετέρους τάξει· 
δένοντας φίλους καί συνδρομητάς μάς. ’Εννοείται δί δτι 
έχει καί λουτρά ψυχρά καί θερμά, τηλέφωνα καί λοιπά τής 
νέας προδδου μέσα μέ τιμάς ώσαύτως λίαν συγκαταβατικά;.

ΕΧΊΓΙΛΤΟΒΙΟΧ Ο «ΙΙΕΡΡΟΧ» 
Κ· ΜΠΙΤΙΑΡΑ ΚΑΙ Δ ΠΕΡΡΟΓ

33 ‘Οδός Εναγγί-ΙιετρΙας, Π.ίατιία ΚαΆομιύ>τον 'ASiirai. 
Λειτουργεί εύρωπαϊκώς. Τάξις καί καθαριότης άμεμπτος. 

Προθυμία μοναδική. Τροφαί μέ υλικά πρώτης ποιότητος. 
Γλυκίσματα έκάστοτε έξαίσια. Δέχεται καί παραγγελίας.
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