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ΚΑΚΑΟΝ-ΤΣΟΚΟΛΑΤΑ

Το φόνόν) εξ ου φύεται τό κακάου, αυξάνει αυτομάτως 
ίν τψ Μεξιχίρκαί εις τάί παρακιιμίνας τροπιχάς χώρας τής 
/Αμερικής. Τά δένορον τού κακάου υπάγεται, κατά τον 
JlMSiea, «ίς τήν ΛκογΜίαν τών Μαλαχοειδών, είναι φύλλο·

Κλάδος καπάον.

βόλον, ύψους 1—2 μέτρων, εχον το βχήμ« τής κερασέας, 
ούτινος τό μέν ξύλον είναι ελαφρό?, πορώδες καί μαλακόν, 
χρησιμίΰον άποκλιιστικώς, ώς έκ τούτου μόνον ώς καύσιμος 
υλή, τά φύλλα δέ άπλί καί Ακέραια, μήκους 25 — 30 έκα· 
τοστομέτρων, πλάτους 10, προβαρτώμινα εις τούς κλάδους 
διά πλατέων μίσχων, λ βία, λογχοειδή, νευρώδη καί χρώ
ματος ώχροπρασίνου.

'Ανθίζει άπό τού τρίτου έτους τή; ηλικίας του καί καρ
ποφορεί 25 — 30 έτη, τά δέ ροδόχροα αυτού Ανθη είναι

μικρά και 4οβμα. Ό κάλυξ συνίσταται έχ ittvu λογχοει
δών φυλλαδίων, ή δέ στεφάνη βχ πέντε οδοντωτών «*<·«- 
λων, έμπιριέχουοα πέντε άνθοστήμονας. Τδ χρώμα του 
άνθους, τοΰ κορμού καί τών μεγάλε ιτέρων κλάδων- tlv*t/■:' 
ώχροκόκκινον» Κιτρινωπός οέ γίνεται ό χχρπύς μβτα την 
ώρίμανσιν, ομοιάζω ν προς σικυας. Ή δέ έσωθεν ωοθηκην 
τδ κυρίως κακάον, διαιρείται εις πέντε μεμδρανώδίΐς λοξούς, 
πλήρεις ιξ 25—40 ώοκδών κόκκων. Περιβάλλονται δε βλο 
πολτώδους υπόγλυκου ούσίας, ήν ήδονιπώτατα ρβφωβιν οί 
ιθαγενείς καί μαύροι τής ’Αμερικής, έξ ής καί τι πνεφμκ- 
τώδβς παραβκευάζουσι ποτόν, ,

Συλλέγβται δ καρπός καθ' απαν πο ίτος, Ιδί$:£μω< τον *■ 
’Ιούνιον, δυο δε συλλογαί λαμβάνουστ χώραν, είδιχέες 
τα Χριστούγεννα καί τον άγιον Ίωάννήν. Ό ήα.ρπος 
λεχθείς ιάποταμιιυιται επι δύο ή τρεις ημέρας β^ί *^ο«'ϊ#'· >
γάσματά, μι 9* δ συντρίβουβι τόν φλοιοναυτού, έχβαλλουσε /> 
τά αμύγδαλα και τά θέτουσιν είς αποθήκην* την Αλλως 
καθαρτήριον λεγομ.ένηυ, βν τά αμύγδαλά καθαρίζονται 
άπό τής γλοιώδους ουσίας. Ξηραινόμινα τίθενται εις απο- - ·' 
6ήκας ή ύπό γην, διά ν άνδρώσωσιν, τούθ’ βπεμ έννφουανε ? 
ίκ τού βαθυτέρευ χβ,θιβτάντος χρώματος του αμυγοαλου- >' 
τότε δε Ιπαναρχίζουβι τήν άποξήρανσιν, ής πιρΑιωθ&ίσης. 
παρα δίδουν τό κακάο? ιίς τδ έμπορων.
• Τό φυτόν τού κακάου ύπό τού Λινέ ίου ανάγεται εις τήν 
17ην χλάσιν τής δβκανδρικής πολυαδελφίας. Βν τή έπι- 
βτήμη όνομάζιται Theobroma cacao, δηλαδή θεία τροφή. 
Διά ν’ άναπτυχθή όμως καί καρποφορήοη άπαίτιίται κλίμα 
θερμότατο? καί ύγρότατον^ Αυτοφυές ύπήρχιν 4* τ$ Μιξικφ 
ένθα δ ’Ισπανός στρατηγός Κορτέζ ιίσιλάσάς'έν ετει ί 518 
εύρβ τόν Αύτοκράτορχ τής* χώρας Μοντίζούμαν τένοντα άπό 
χρυσού κυπέλλου τσοκολάταν ήρωματισμίνην δίά βανίλλής, 
Έχ τού Μεξικού μετεφυτεύθη εις τάς ίαπανίκάς χτήάίίξ, 
εις τάς Άντίλλας, εις τας Φιλιππίνας νήσους καί ιΐς τήν 
Βουρβώνα, σήμερον or καλλιεργείται είς πλείστα μέρη τής 
τροπικής Αμερικής καί «ίς τά θερμότερα διαμερίσματα τής 
Ασίας.

Ή δέ τσοκολάτα είναι σπόροι τού Κακάου, πεφρυγμενοί, 
αποφλοιωμένοι, λειοτριμμένοι, άναμεμιγμένοι και έζυμω- 
μένοι μετά σακχάρου. Τά καταλλήλως φρυχθον κακάον δι’ 
ειδικών μηχανημάτων Αποχωρίζεται τών περιβλημάτων αυ
τού και τών φύτρων του (εμβρύων), άποζηραινόμενον δέ τε
λείως διά τής άλέσεως τών γυμνών κοτυληδόνων τών φρυ- 
χθίντων σπόρων έν είοικφ μύλφ,τής ζυμώσιως έν ίδιαίτεροις 
μηχανήμασι χειροκινήτοις ή άτμοκινήτοις, προστιθεμένου καί 
ώρισμενού μέρους σακχάρου ή αρώματος βανίλλης, παρα
σκευάζεται ή τσοχολάτα,ήτις ώς έκ τής συνθισιώς τής είναι 
(κ τών θρεπτικών τροφών, διότι και πλαστιχάς ουσίας πε~ 
ριεχεί και τά διά τήν αναπνοήν καί καυβιν εν τφ δργοή- 
σμώ χρησιμεύοντα, διά τού Εξαγομένου έκ τού χακώον βου
τύρου — όπερ ό Esmarch ομολογεί, ου μόνον ώς «ρίστην 
αλοιφήν διά φαρμακευτικός χαί ιατρικά; χρήσεις, αλλά και
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«Λβρκιίητον oti τήν εύχαμψίαν τών μβλών του σώματος 
net αντιοραστικον κατά τών ριυμχτιστών—-τής «ροσ^ήχης 
τής βαχχάριως χαι τών αρωματικών ουσιών, St* ών καθί
σταται «ύποπτος, καίτο» τοσαύτα* Μχουσα Χιπαράς καί 
θρεπτικές ουσίας.

Τονωτική καί θριπτικωτάτη τροφή ή τσοχΛάτα, $Ue· 
ται ας τούς ίξηντλημίνους καί μάλιστα έχ τών χατα^ή· 
σί«ν, ας αναρρωνύοντας, δίς ά«ο>έσαντας μίγάλην ποσό
τητα αίματος, ας άέυνάτους χαι λοπτοφυτϊς γυναΐχας, ·ις 
γέροντας χαι έν γένη τούς χαχοχτιχούς, τούς οποίους ώφ<- 
Kit «πρτβοότορον ή ό σίδηρος, ή κίνα, τό Γλαιον τού ονίβχου 
χαί τδ άλλα ύπο της Ιατρικής διαταυσόμδνα τονωτικά 
(Oesterlen).

Ο Λουδοβίκος ΙΓ' τής Γαλλίας κατά τούς γόμους του 
μίτά τής Άννης τής Αυστρίας προββφιριν «ίς τούς μςγι- 
στΛνας και τους Ιν τίλει τβοχολάταν, ως μόνον πολύτιμον 
πρόγιυμα. Την τοοχολάταν ό Φιρ&νάνδος Διονύσιος ονομά
ζει ήν έχ τού Όλυμπου τού Μδζιχου ήρπάσα- 
μςν. Ό δέ μέγας Richelieu κατά τον Molecholt άηκτή· 
σατο κατά τά τιλευταϊα έτη τής ζωής του, τήν ύγιιίαν 
χαί «ύρωστίαν διά τής τοοκολάτας, τήν όποιαν, ώς παρα- 
τιίνασαν τήν ζωήν του, ό Βαλταιρος ώνόμαζς «γάλα τών 
γβρόντων», Ό Μιταττάσιος 5α ’ Ιδιαιτέρας φδής έξαίρπ τά 
πλιον«χτήματα τής τοοκολάτας, ή* δ Βριλάτος άνομολογίΐ 
υπςρτίραν όλων τών προϊόντων χαι κάσης τροφής οωρηθ^ίοηζ 
υπο του Δημιουργού «ίς τούς ανθρώπους. Άλλά καί οί νοώ- 
τ«ροι δγιυρέται τού «φωνςνδοσκοπίου» Γάλοι Ιατροί Blang 
x«i Bari St« τής νιωτάττκ έψίυρέσβως των τήν τσοκολάταν 
«ηγνωριοαν ώς πρωτίττην χαί άρίστην τών έδωδίμων πάν
των τροφήν.

Είς 4, έμπόμον απαντάται κόνις τσοκολάτας και κόνις 
κακάου, τών χένίων δέ τούτων γίνίτχι χρήάις προς βύχο- 
ρίβτέραν παρασκίυήν τον ποτού τσοκολάτας. Άλλά πρςτι- 
μώντβι αι πλάκςς, ώς διασώζονται έπί μακρότιρον χρόνον 
τό ίρωμα, αΐτινβς δέ όταν πρόκειται ν* άποσταλώσιν <ίς 
μιγάλας άποβτάβιις ή νά διατηρηθωσιν έπί πολνν χρόνον, 
περιβάλλονται δια φύλλων κασσιτέρου.

Η ποιότνκ τής τσοκολάτας Ιξαρτάται έκ τής ποιότητος 

Καρπός καί Οπόροι κακΑον

τού κακάου, άριστης δέ ποιότητος οίνο το λβγόμίνβν κακάον 
• Ιίορτοκαμπβλώ Τμνιδάδης καί κακάο» δίχρουν τής Κολομ* 

βίας, άνακαλυφθίν jjico του Χουμπόλδου καί τού Βοπλάν- 
ίου. Διέ ν’ άβοβή καλή ή κακή ή τσοκολάτα βυντβίνουσιν 
ή ατμόσφαιρα, ή δόσις, ή κατεργασία, ή «πιτηδβιόηκ τού 
τυπωίού 'Τβχνήτου, διά τής γιύσοως δέ καθίσταται δήλον &ν

ην< γνησία ή νινοθιυμένη, διότι τά άλλα προς τούτο ύπο :<$ 
βνίων λαμβανόμ,να γνωρίσματα και συστατικά παραλάσσου<< ·'*}; 
κατά τόπον χαί χρόνον. : ’ Ό

Όποιων χρήσιν τής τσοκολάτας, δέον νά παρατηρή &ν > 
τόν ώφβλή βραζομίνη δι' υοχτος ή γάλακτος, διότι ή χρήβις ■ 
τού τιλιυταίου διά τινας <ι«ι δύσπεπτος (Levy). .Παρά

Δ- Γ. ϋανλίδης (βιομήχανος)

τοις Γάλλοις ή τσοχολάτα πίνοται βραζομέ νη μιθ* ΰδατος, 
γάλακτος καί ολίγου αρώματος τήν πρωΐαν,οώτι κατά ταύ
την ο στόμαχος άτονων έκ τής ώς έχ του ύπνου νωθρότητος 
ή κικμηχώς έχ τής δυσπεψίας τής προτεραίας» δεεται άπά
λής, έλαφράς χαι σωστικής τροφής, δπερ επιτυγχάνεται 
μόνον διά τής τσοκολάτας.

Ή χρήσις τής τσοκολάτας έγενίκευθη ίν Ευρώπη, άτε 
άναγνωρισθιίσης τής μεγάλης αύτής ώφελιμότητος* ίν τη 
Ανατολή δέ ΙκΟύμως υπέρ τής διαδόσεως καί ευδόκιμη- 
«ως αύτής ήγωνίσθη έπί σειράν δεκαετηρίδων τδ ήδη ον- · 
τως τελειότατο*, μίγαχαί άτμοκίνητον έργα στ όσιον Παν 
λίδου, τού όποιου ή σοκολάτα έκτος τού δτι εΐνε τολιία, 
πλεονεκτεί πολλών ευρωπαϊκών, ώς έμπεριέχουσα ίλον τό 
φυσικόν πάχος τού κακάου, Ή μακροχρόνιος πιΐρα, οί άκα- < 
ταπόνητοι πρός τελύοποίησιν τής φιλάνθρωπου ταύτης βιο
μηχανικής επιχειρήσεις μόχθοε, ή ύπόληψις, ήν τά πλει- ί 
στάκις εις τε τάς τοπικός xal τάς διεθνείς Εκθέσεις, ώς |· 
ftpidxa βραβευθεντα καί παρασημοφορηθεντα προϊόντα τού ' 
εργοστασίου Παυλίδου άπεχομισαντο,ταυτα πάντα,τιμώντα 
τό έλληνιχδν όνομα, καθιστώσιν ίξιον (θνικής ευγνωμοσύνης 
τόν πρώτον έν τή 'Ανατολή μεταλαμπαδέυσαν τα τάς περί 
τήν ταοχολάταν τελειοποιήσεις, κ. Παυλίδην.

Π..

ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Είς τούς αγρίους καί άπολιτεύτονς ανθρώπους 

δημοσία όγιεινή δέν ύπάρχει· διότι αύτή παρέ-

■ χεται έκ τών άναγκών τής κοινωνίας. Όσον πλέίο- 
νας καί μείζονας άνάγκας έχει Α κοινωνία, τόσον 
καί Α δημοσία ϋγεία είναι άναγκαιοτέρα

- Οί διάγοντες §ίον κυνηγετικόν και ζώντες με
μονωμένοι. ούδενός των βιωτικών Αναγκών χρείαν 
έχουσιν άλλά, οί ποιμενικόν §ίον έχοντες, ανα
γκάζονται νά συνέρχωνται πολλοί, δπως άντι- 
κροιίωόιν έπιδρομάς ανθρώπων καί θηρίων, καί 
ίδοϋ ή πρώτη άρχη τής κοινωνίας· οίτοι κατόπιν 
ενοον τήν γεωργίαν, ήτις απαιτεί μείζονα προσω
πικήν ασφάλειαν, ησυχίαν καί τάξιν, πλείονα μέσα 
πρός γεωργικά έργα καί πλείονας ΐίλλας άνάγκας 
έχει’καί ίδοϋ πλέον ή κοινωνία μεμορφωμένη καί 
άγουσα τόν πολιτισμόν.

Καθ' δσον δέ αί κοινωνικοί άνάγκαι τοϋ ανθρώ
που αΰξονται, καί τά διάφορα συμφέροντα συμπλέ
κονται, Α βιομηχανία βεΧτιοΰται, ή κοινωνική ιε
ραρχία ένισχιίεται, αί’ πόλεις προοδεύονσι, τακτο
ποιούνται, ευπρεπίζονται καί έζασφαλίζονται- Οί 
άπότελοΰντες την κοινωνίαν ταντην άνθρωποι υπο
τάσσονται είς μίαν πολιτικήν δύναμιν. Ό δέ μεταξύ 
τών σύνδεσμος τής Λθικης διαμορφώσεως ζωογο
νείται διά της θρησκείας, ίίτις ένισχύει τό αίσθημα 
τής αγάπης καί τής αμοιβαίας συνδρομής. Οϋτω 
διά τοΰ χρόνον προοδεύονσιν αί κοινωνίαι, έπιζη- 
τοϋσαι τά μέσα τής εύδαιμονίας τής εύζωίας καί 
τής εύτνχίας. Άλλ’άδηλον, άν φθάνωσιν Α άπο- 
κτώσι πραγματικής τόν σκοπόν τοΰιον, τοΰ όποιου 
ό όρισμός είσέτι δέν έγνώσθη άκριβώς καί διότι δέν 
ώρίσθη σαφώς τό τί έστΐ ευδαιμονία·

Μόνον τοιαντη δύναται νά θεωρηβή ϋπάρχουσα, 
όταν Α κοινωνία είναι διαμορφωμένη έν Αθική καί 
αρετή, κατά τό πλεϊστον μέρος-Τά πλούτη διακε- 
χυμένα είς όλας τάς τάξεις τής κοινοινίάς δίν φέρου- 
σιν εύδαιμονίαν' διότι έπαυξάνουσι τάς άνάγκας 
τοΰ λαόν, ά δέ έπανξησις τών αναγκών επιφέρει 
τήν ήθικήν διαφθοράν όσον όλιγοτέρας άνάγκας 
έχει ό έν τή κοινωνία άνθρωπος, τόσον ενδαιμονέ- 
στερος καί εΰτυχέστερος καί μάλλον έλευθερόφροιν 
καθίσταται.

Ή πρόοδος τον πολιτισμού έπιφέρει τήν μέρι
μναν περί τής δημοσίας ΰγείας· διότι άνευ ύγείας 
ούδέν χρήσιμον, ούδέν τερπνόν ύπάρχει. 'Εντεύθεν 
παράγεται Α δημοσία ι'ιγιεινή, ήτις δήλόν έστιν, 
είναι Α πρώτη ράσις τής πολιτικής προόδου, καί 
έλευθερίας καί τό σημαντικότερου στοιχεΐον πόσης 
κοινωνίας- Βάσις δέ τής δημοσίας ύγιεινής είναι 
Α καθαριότης τών οδών και οικιών, τον ατμοσφαι
ρικού άέρος, τών τροφών καί τών ύδάτων.

Όσον λοιπόν περισσότερον πόλις ήχωρίον τι εΐνε 
άκαθαρτοτέρα, έχει δηλαδή οδούς ακαθάρτους καί 
κακώς κατασκευασμένος, οίκίας ρυπαρός, καί έν 
γένει §ίον ποταπόν, τόσον όλιγώτερον πολιτισμέ
νοι είσίν οί κάτοικοι αύτής.

Έν γένει ή κατάστασις τής καθαριότητας πόλεως 
Α χωρίου, δεικνύει τήν κατάστασίν τοϋ πολιτισμού 
τδ>ν κατοικούντων έν τώ τοιούτω τόπω-

Ταυτα πάντα εισί τά κοινωνικά προσόντα τής δη
μοσίας ύγιεινής· Άλλ’ινα ευδοκιμώσιν οί κάτοικοι, 
απαιτείται νά προϋπάρχωσι καί φυσικά προσόντα ώς 
πρός τήν υγιεινήν τοποθεσίαν της πόλεως Ατού χω
ρίου, έξ ης έξαρτάται ή κατάστασις τοΰ ατμοσφαι
ρικού άέρος, έντός τοΰ όποιον ζώσιν οί άνθρωποι- 

Διά να κοίνμ τις περίτοϋ ατμοσφαιρικού άέρος. 
πρέπει νά γνωρίζατήν ποιότητααύτοϋ, πόσος ήμέ
ρας και ’ έτος καί κατά μέσον όρον βρέχει,κατά πό
σον ό ούρανός μένει αίθριος ή νεφελώδης,πόσον και
ρόν διαρκεΐ τό φϋχος καί ή θερμότης, ποια είναι 
κατά μέσον όρον ή θερμοκρασία έκάστης ώρας τοΰ

---  /

Α ίημασΛ,’ ‘

έτους, πέ 
έπικρατόέ 
Kevtai Α 
τής άτμο 
ηαράγή ι '

ιπό γενικόν κανόνα, είς πάσαν ίιόλΐν, είς 
χωρίον καί είς πάσαν διαμονήν, Α προσέγγϋίϊίς·', 
έλωδών τοπείων είναι έπιβλαβής είς την ΰγείαν 
τών κατοίκων «αί τόσον μάλλον, δόον τό κ?.ίμα .. .. 
εΐνε θερμότερου. Τά παρακείμενα δάση,. <Λ.«άραμγζ 
ρέοντες ποταμοί κλπ. είσίν επιβλαβείς τζί ύγιεία;· ν?.ύ^ 
Είς τοιούτους τόπους ή δημόσιος ϋγιεινή δύνατα»: ·έ-ί5§ 
πολλά επιβλαβή νά διορθώσει, άλλα νά κατάστρεψιΐ 
καί άλλα ν’άηοφύγμ- ? .

Αί έπί ύφηλών θέσεων κείμεναι πόλεις, κηί ; 
έχουσαι πέριξ πολύ ύφηλοτέρας είλλας θέσέις,άπβτ’ζ'.γί® 
λαμβάνουσιν άέρος καθαρού, ύγιεινοϋ και πάντοτε ζ;:ίθ 
άνανεονμένου.

Αϊ κειμεναι έπί κοιλάδος ή έπί φαράγγων μετϋ- ’’· 
ξύ δύο όρέων, τουναντίον δέν άπολαμβάνονιΛ κα · 
λής ϋγείας. ·: iW

Πάσα πόλις πρέπει νά έχμ άραιάς τάς οίκίάςίί/ί,^Κ 
μέτριας πλατείας καί εύθείας οδούς, ϊνα ό άηρ.'.-’όξ^' 
ένανεώται. ;γλ

Κ S-

ΕΠ1ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΛΗ

Ναί, άηιχρ'.βη ««ίπτικώϊ ό Ζίρβι, ώκλιτμίνος 4 
πβς sivat φοβιών θτ}ρίον,— κπί τ«3 πρώτον, όστις: 
τήν λόγχη', τον μίχρι τον Μπίίρς ήπλι«μίό«υ;μί το ήλ&ίί'®ijWi 
θχετον όπλο. του. Κ«1 δμως, άνευ ό“λω* μάλιστα, ό ίγ^ιοέ * 
πρόγονός μας 5ΐν ωφϊιλι νά φναι τό ανίκανον ζώον,δπερ μάε ,ί^ί 
πιμγραίφιι ί» κλασικός φυσιολόγος. Ό γόρίλλας, δστις δίν :' 
ίίναι, «μη άοςλφος ολίγον διαφόρων, ρΆάττιι τό δάσος τον 
απέναντι τοΰ λόοντος. Καί ςϊδον άνθρωπον τον ιίθους μας, '· 
άνθρωπον λ«νκόν, ένα Εΰρωπαϊον, ν'αντιμετωπίσω ρασιλι- 
κξν τίγριν μήκους τριών μέτρων, πλησίον χωμ'ου τινός. Καί ■ '*υ· 
ό άνθρωπος αυτός ώς δπλον εφερε τούς γρόνθους του. , ή'?;

Ήτο περί τά 1896. Διίτρεχον τας Ινδίας μέ τινας συν- ./ 
τροφούς μον συνειθισμένους είς τό κλίμα. Μεταξύ τών άλ
λων ητο καί είς ’Ιρλανδός όνόματι Μουρέάγ, νέος γΐγας μέ ■- 
γρόνθους χαλυδίονους, ευρύστερνος χαί ικανός να συγχρα- 
τήση άπό τών κεράτων όλόκληρον ταύρον. Ήτον αξιέραστος . ·' 
νεανίας, γενναίος ώς Διομήδης καί φαώρότητος άνεξαντλή- 
τον, όλίγον όμως παράτολμος, έτοιμος πάντοτε δι'δν ναί ··,’ 
-ή όχι να κινδννεΰση τήν ΰπαρξίν του. ζν

Την άνοιξιν τού έτους τούτον, διηλθομεν δια τοΰ χωρίου ■ ·■ 
της Γκαπουρης, σταθμεύσαντις είς τινα περιφέρειαν, λνμαι- ■ 
νομίνην ύπό τίγρεων. Ό τρόμος ΐθασίλινε μεταξύ τών χα· ; 
τοίκων.Τίγρις τεραστία έγκατασταθεΐσα είς τά πέριξ πρου- 
ξίνει μεγάλας καταστροφές. Ήτο πράγματι—ώς έλεγαν έχει 
κάτω—«νθρωποφάγος, έκ των πανούργων ίχείνων, οΐτινες 
προτιμώσι την σάρκα ΐνδού η τών βουβάλων, τών όνων 
χαι τών αιγών.

Περί τά έκατόν άτομα κατεσπαράχθηοαν υπό τού αγρίου . 
θηρίου. Ού μόνον ηρπαζι τους ανθρώπους καί ήρχετο ΐν μέσφ - 
τον χωρίου ν’αναζήτησή την λείαν, άλλά χατώρθεμα νά 
παραοιάζ-g τάς πεπαλαιωμένος θύρας καί νά κρημνίέ^, τούς 
κατεστραμμένους τοίχους. Ουδόν φοβιρώτερον, χατα τό λέ- 
γειν των γερόντων, είχε πφρονσιασθη ποτέ είς το χωρίον, 

Την παραμονήν τής άφίξεώς μας, ή τίγρις είχε σπαράζει 
ένα νέον.Άπαντες οί κάτοικοι ήσαν πλέον η απελπισμένοι.

Τά παράπονά των μάς αννεκίνησαν τόσον,ώστε υπεαχέ- 
θημεν με πάσαν θυοίαν ν' άπολντρώσωμεν το χωρίον. Ό οε 
Μονρτάγ ιδίως παρωρμηθη πολύ καί έν τη άγαναχτήσει τον 
πρός τήν « ’>ί>·θρωπ<*ρχίγοκκ, άνέχραξεν ;



ΒΦΪΣΙΣ

— Έκβϊχηβι·; I 4ρχ(ξ«|χα.ι 6οιιό βρ»|ΐιρέ« θηρίο» 94 γί’Λή 
τον; γρόνθςυς μου I Μα τον θεόν 1 θά τούς όοιιψ.άσ^.

1'ί άληΟεί», 4 βρχος αύτό; δέν μα- ίφάνη εΐμ-η άχλή 
παί’ληχα,ϊεί' Ι» τούτοις ίζ μίρονς τού Μουρτάγ προερχόμε
νος ο ορκος αυτός μάς Ινεπληοοεν άνηδυχίας χαί ΰπεβ^έ&ντμεν 
νά έτεαγρυκνώμεν, φοβούμενοι τό παράτοΑαον αύτού.

Τη» μεταμεοΌμβρίαν χαΐ το έτεείρα;, ίν συναθροίσει πάρε· 
φυλάξαμεν τό θηρίο», άλλά άνευ άκοτελέσματο;.Γέρων τις 
δστις έγνώριζε τά; συνηθιίας των τίγρεων, χατα πάσαν πι
θανότητα, ίλεγεν, δτι ή οεν 9ά έπιβχέπτετο
τν>ν νύχτα ταύτην τά πίριξ τοΰ χωρίου. Άπηυδημένοι άνε- 
παύβημεν ολίγον είς το άρχιτα εύρύχωρον οίκημα, δπερ μας 
εΐχον παραχωρήοιι. Περΐτό μεοονύκτιον απαντες έκοιμώμεδα.

Εφιάλτης μ’έξύπνησε καί άμέαως έσχόφ9ην τον Μοορ- 
τάγ. Υπό τό άμυδρον φώς τού μιχροΰ λαμπτήρας πάρε- 
τήρηοα, ότι ή 9ίβις τοϋ 'Ιρλανδού ητο χενή. Προφοίάν&ήν 
καταστροφήν χαί ιγνύων κραυγήν, δπως έξυπνήσω τούς άλ-

■ λούε, έδραζα τό δπλον μου καί ίρρίφβην έξω.
Ή νύζ ·ητον έζαιαία χαί ή οαπφέίρινος οελήνη «φώτιζε 

πολύ μακράν. Επειδή 2ε τό οίκημά μας εχειτο εις τό δάσος 
τού χωρίου, εύρίθην παρά χρήμα ίν τώ μέσφ τις πεΣιάδος, 

, τνία οί φοίνικες άπετέλουν έκτιταμέντ,ν σκιάν. Άλλ' αίφνης 
παράξενου 9ίαμα προσήλωσε τό δρίμα μου.

Ε’ις τήν απέναντι δχβην μικράς λίμνης κατόρθωσα να δια
κρίνω τήν σκιάν του Μουρτάγ καί μακράν αυτού, δζ μίτρα 
περίπου ζώον τερατώδες μέ οφθαλμού; σπινθηροβολούντο;__
τήν μάλλον γιγαντιαίαν τίγρην, ήν είδα είς τήν ζωήν μου. 
Τό θηρίον έτοιμον νά πηΰήση εδίσταζεν ίν τούτοις, οχι βε
βαίως έχ φόβου, άλλά ίξ έχπλήζιως. Ό Μουρτάγ πράγματι 

: μέ τούς γρόνθους ετοίμους ΐπρόφερε διά φωνής εύηχου δλας 
τας ύβρεις τής πατρΐδος του, διό άναμφιβόλω; θά ίφαίνετο 
είς τό ζφον πολύ παράξενος.Ήτο πολύ έργα, όπως τρίξω 
παρατο πλευράν τοΰ συντρόφου μου. ΉτοΕμασα μόνον πάραυτα 
τήν καραβίναν. μοο καί ίσχόπευσα όσον ηδυνήθην καί {πυ
ροβόλησα δίς—φευ I άνευ αποτελέσματος. Ταύτοχρόνως τό 
κολοσιαΐον σαρκοφάγον ζώον ώρμα.Είδαν τήν μάζαν ε'χείνην νά 
«γςφβή χαί νά ίπιπίπτηίπί τοϋ Μουρτάγ. Άλλ' έν τούτοι; ό 

.. Ιρλανδός, μετά θαυμασίας έπιδεξιόι ητο; είχε παραμερίσει, 
ι Ό σιδηρού; γρόνθος του ίσχόπευσε τήν κεφαλήν του θηρίου 

>'.? μίτά τοσαύτης δυνάμεως, ώστε τό ζώον έπεσεν όπισθεν καί 
', αμέσως ήγέρθη, λαμβάνον νέαν («θετικήν θέσιν. Τό διυτε· 

ρόλεπτον έκιΪΌ ήρκέσεν, δπως 4 Μουρτάγ ίπωφεληθή καί 
ω.ΐ ίπανακτήσή Τήν ψυχραιμίαν του.

Ή τίγρις την φοράν ταύτην δέν ίκαμεν άλμα τι, άλλά 
: ρ; διά δύο μόνον πηδημάτων έφθασι τον ανταγωνιστήν της καί 
’. ίπίστευσα πρός στιγμήν Τόν Μονργάγ άπδ τούς όνυχάς της:

Εν τούτοι; ό τελευταίος διά τοΰ πρώτου κτυπήματος εμι- 
τρίασε τήν ορμήν τοΰ ζώου καί διά δευτέρου τοιούτου σφο ■ 

ί δροτερου έχτύπησε τδ ^ύγχος του. Είς τό μέρος τούτο τά 
ζωα εν γίνει είναι λίαν ευαίσθητα.

ΰ τίγριςέρρηξε .τραχεδαν κραυγήν, λυπηρά δέ καί παρα- 
<αβιχ«ρ(οθη τ&ί Μουρτάγ ; τη^ φορύν τοώτη^ 

-ί ιροΧλά βήματα χ«* ώχυρώθη οιβιαθ<ν χονορού φ&Μχο;
αν®|Μ*ω» <η* Τρίτην προσβοΧήν,ητις δίν έβχδ τόν κβραυνο- 

χαραχτη^α τώη δύο ερώτων. Τό άβρχβφάγον $«ϊη- 
«Iflwe το δένδρο* χά< ptsra δυ^Ζόστία^ «ροίπάθησιν έ* αρχή 
διύ τινων «paffwoiiiaewv νά έζαπαΤηβη τόν αντίπαλόν του. 

>/ . Ο Ιρλανδός Ιν τούτοις διά ταχύτητος άβτραβίαιος κατύρ- 
θωβ» ν’άβοφύγ^ θανατηφόρους ά^υχάί.Ή δι τίγρις τότ<, 

χροσβπάθησι διά παρίνοχλήσιων άποτ<ψω* νά 
^, έξοντώ^ τόν ανταγωνιστή* της, Τέλος τινα άπόβιφα.*

■ ο γρόνθοςτοΰ Μουρτάγ ·πι«<σών, ύ; βφυ-,
“.■ piw.βαρύτατο* αυτής, τήν ίρριψ< βέραν μακράν αυτού.

·Η τίγ^Η tpp£t τότι έκ νέου βρυχηθμόν λύσσης καί ήρξατο 
^Λχ^λαίνβυσα.

Mr’’ ολίγον έπήλθιν άνακωχή. Τό ύπβρήφανον ζώον,άπέ- 
j /νΛντιΛοΰ όποίου ούδέν πλάσμα άνθίστατο, προφανώς ιύρί- 
’? β*βτό βχτός ράχης. Τύτ< ό Μουρτάγ άφήσα^ τό άσυλο* τοΰ 
• φοίνικος, πέράφρόνησι ιτρώτος τόν ά*τί«αλό* του.

Έξ αίφνης όμως τό ,αίμοβόρο*. θηρίον «τίνάχθη, τό δ· άλ
μα τούτο'υπήρξε* ολέθριο ν διά τον ήμέτβρο» ήρωα. Βαθεια 
τις άμυ/ή μόλις < πλήγωσε τον ώμον του Ιρλανδού δστις δια 
τβραστίας ευκινησίας εσπευσε νά δώση τό τιλβυταΐον χτύ
πημα είς τό ους του τέρατος. Όταν ή μπόξ πέσ$ έπιτυ^ώς, 
έπ<φίριι τόν θάνατον ή σκοτοδίνην ίξοχολευθητική*. Δέν είναι 
ζήτημα, βά* θά {φόνευε τίγριν βασιλικήν* έν τούτοις τό αλη
θές είναι, ότι το ζώον ήρχισε νά κλονιζηται.

Ό Μουρτάγ ίξηκολονθησε τό εργον του λυσσωδώς, έδεχθη 
ειτα χτύπημα άρπαχτικό*, οπερ τφ άφήρΣσβ τεμάχιο* τ.ο,ΰ 
αριστερού βραχίονος καί τέλος, επετεθη ex νέου και κατόρ
θωσε νά ρίψη τό θηρίον, γωρις «χιϊνο νά κινηθη, όπως τόν 
καταδίωξη.

Ή πάλη τότε έσταμάτησβν. Οί οέ φίλοι μας προσέτριξ^ν 
χαί βροχή σφαιρών επεσιν έπι τής τέγρςως, ήτις έκαμε δύο 
?ως τρία πηδήματα ακούσια, ερριξε κραυγήν τρομαχτικήν 
j^a.1 έπεσε βληθείσα «ς τό στήθος. ....

’Ερωτώ ήδη πώς θά έτελείωνεν ή μάχη εκείνη ; Ή τίγρις 
θά ίσπάραζβ τόν Μουρτάγ ή ούτος θά τήν καθίστα οντελως 
άχρηστον ; ‘Γό βέβαιο» είναι, ότι είδον τήν νύκτα εκείνην 
καί τήν ανθρώπινη* δύναμιν καί διξιότητα ν’ άνθίστανταε 
νικηφόρως, άνευ οπλών, πρός τό θηριωδέστερο* τών ζώων, 
και τούτο καταβαλλόμενο* έκ τού κτηνώδους ενστίκτου του.

( Έχ τού γαλλικού)
Μ. Βιτάλης

ΕΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ
(<ατσ μήνα Νοέμβριον).

(Ευνίχβια tie προηγ. ρνλ>ον|.

Ο Βώλος εχει χαί τάς διασκεδάσεις του και τάς ποικί· 
λ ας φυσικός χαί τεχνητά ς άπολαύσεΒς του, ήτοι έξοχά ς, πε
ριπάτους, θαλασσίους έχδρομάς, θέατρα, συναναστροφάς, 
χορούς, ωοιχά κέντρα χαΐ καφέ-σαντάν κτλ. και δέν άμο'οοΐ 
όλοτελώ; διασχιδαστιχών καί απολαυστικών μέσων. Άλλά, 
πά χαφέ-σαντάν ένταύθα κατήντησα* έσχάτως κάτι τι ύπερ- 
βολικόν καί άπρεπες, ύπό έποψιν διχσχςδασέως χαί τέρψεως. 
Δέν mat πλέον τά νομίζομε να χαί φημιζόμενα <ρδ(χά κέν- 
τρα, οπού μεταβαίνω* τις μετά φίλου ή μόνος, συζητεΐ χάί 
πίνων τόν καφέ* ή τδν ζύθον του, άκροάται ώραίόν τι. 
μουσικόν τεμάχιο* ή μελφοιχό* άσμα. Δέν είναι πλέον’χώ- 
ρος ήθιχής καί σεμνής «πολαύσεως μετά τόν ίχ τής εργασίας. 
κάματον ή τής πνευματικής εργασίας τήν άφόρητον ανίαν. 
Είναι τουναντίον, τόπος άσεμνων συνδυασμών καί ανήκουστων 
ακολασιών, ένθα χαταρρέουσι πάντα τά ηθικά χαί υγιεινά 
οικοδομήματα και άνεγίχρβνται πάντα τής άνθρώπίνης κα
ταστροφής καί διαφθοράς τά ανούσια τεμένη,

Εύ ρίσκο νται ένταΰθα τρία-τέσσαρα : τοιαΰτα καί έδαφος 
καλλιεργείται προς περιβσότβοα, οπού ύπάρχουσι τά αίσχρό- 
τιρα τή; γής καθάρματα, τά απόβλητα τής κοινωνίας εγ- 
καταλελςιμμέυα γύναια, τά όποια εννοούν νά ίχύναποιηθώσι 
διά τη» στέρησε* τών κοινωνικών αγαθών, δεά της τών 
αθώων, κάπως χαί παντί σθένιι χαί τρόποις σωματικής χαί 
χρηματικής άφαιμάξεως, προσερχομίνων. Είναι βωδεκας έξ 
αυτών, έγχατιστημίνα έν έκάστφ τοιούτω κέ»τρφ, άτινα 
δίκην καλπασμού ά*ωκατέρχονται τής ελεεινής και «κάλλου 
εκ τού προχείρου σκηνής των, σύν τ<φ άνακρούσματι άτε- 
λιστάτης κα'^άηδεστάτης ορχήστρας, πρδς στιγμήν, ολως 
άδαώς καί αίσχρώς άδονΤα, περιερχόμενα μετά δίσκου έξ 
έκαστου θεατού καί άρπάζοντα πεντάρα; καί οεκάφας. "Αν 
δέ έχετε το θάρρος νά βυνομΑήσητε μετ’ αυτών, πληρόνετε 
50 λεπτά δι* έκαστον καφφέ ή κονίακ, άτινα άπαιτητιχώς 
ζητούσι χαί τρεις δραχμάς δι' εκάστην φιάλην ζύθου, ήν καί 
δέ* πίνουσι. Και &ν φέρετε κοσμήματα ή χρυσήν αλυσσογ,? 
μέ τρόπον έπαιτητικόν σάς τή- άφάιρΛσι, Μαντήλι* δι χάί

Ιίλλίά α**ίΧ·^ϊ*ά «44,* δν έγγίβωτι, ίβν^πιστρέψ&ντατ. Τά l»*t< αδτη 
χαψφέ-σα*τχ* βή^ί'ρον έάτηντηβα* κυριόλίκτικώς ληστάρ· κ ρ<ί® Τσίρλέντη κάί Sa ιχ« ίλά ttH jUia WWi 
χβία καί δυστυχώς λίγω κοι*<ι>νι«μοΰ και ιτολιτισ^ιοΰ άνιχσ- r ντροοδιύσ^. 
|Α9*« καί προ«τατΐυο|Λίνα υπό τών αρχών, |

Λιιτουργοΰβι* Sp-ως τκάστοτι ι* Βόλφ καί κάλλιστα έλ- 
ληνικά χαί ιύρωπβΐκά θέατρα, τά όποια το φιλόκαλο* κοι
νό* «νντρέχςι δίόντ^ς, διότι twott δλας τας νέας «ροόδους 
ν* άντολαρ.βάνη. ’Γιτήρχβ κατά τη* έποχην ταύτην κάλλι 
στο; Ιταλικός μτλοδρά^ατικός θίασος,άρψητως διδάσκων τά 
καλλίττρα μελοδράματα καί βίς τά όποια άπατα ό|Λολογου> 
jUvw; ή καλή τάζις τής πόλκως συνέρριιν, ίζ ού έμ,φαίνοται 
ή καλκάζουσα ηρόοδβς τού τόπου.

Καί οντ«ς έν Βόλφ ύπό τό κράτος τής νέας χαταστά- 
σιως xal «ροόδου έργάζονται καί διασκιδάζουσι «άντβς, άλ
λοι ριν έν νομψ,ότητ; χαι άκολύτω «*©χη καί άλλοι βιβια· 
«μίνως καί έν αναγκαστική ««ριοχη.

Πρόζ τούς ξένους οί κάτοικοι φαίνονται άοιάφοροι καί 
ανεκτικοί, άλλά κατά βάθος $ίσί πάντβς φιλόζινοι και 
ΦίριίΕΟίητικοί. Βραουνουβι νά σάς κλησιάσωβι λογω ίίτιφυ- 
λαχτικότητος καί άγνοιας, άλλ * απαζ τούτου γινομένου, 
«ισί λαακροί άνθραποι! ΈχΙ τή πιριστάσιι τούτη ιγνωρί- 
σαμιν οιαφόρόυς καί ηύχαριστήθή^ιν Ιχ τής συναναστροφής 
των. Μολονότι δέ οί ιτλιιστοι δέν κατάγονται έντίυθε*, έν 
τούτοχ πληρέστατα συριμορφουνται προς τά ήθη χαί sfitixa 
τού τόπου χαί δςισχόλως διακρίνονται οί {ντόπιοι άπό τούς 
έγκατίστημένους ξένους.

Ό κ. Γ.Τβολάχης κάλλιστος χαί χξιολόγως {ΜρίορφωμΛτος 
νέος, αντιπρόσωπος τής ασφαλιστικής ίταιρήας’Αλλιαντζας 
έπιχιιρη^ατίας χαί χάλλιστσς κτηματία ς. δια τη ριΓ χαί ωραίο* 
άτμόμυλον «* τή ώραιοτάιη τοϋ*Α*ω Βόλου τοποθβσίφ,παρα 
τούς βρόκοδας τοΰ Πνλίου, ον καί μ·τ ’αύτοΰ ίπβσκέφθημιν 
μςταθά*τβ; ίπί τούτφ δι ’ άμάξης. Είναι ύ κυριώτιρος τοΰ 
τόπου χαί λΐιτουργιί κάλλίστα μβτάπβρισσής φιλοκαλίας χαι 
χάριτος,έν μέσφ λαμπρού κλίματος καί ρωμαντικωτάτω* το- 
ποιων. Ό δέ χ, Τσολάχης κάλλι«τα οίδώς τό ιύάρβστον καί 
γλυκύ τού μέρους τούτου, χατ^Οκιύασο ωραίο* άνθοβτόλιστο* 
κήπον καί μιχρόν άναπαυτήριον, όπου ώς ίπί το πλςιττον 
διίρχιται τάς μαγιυτικωτάτας τού θέρους νυκτβρινάς ώρας» 
έν μέσω ορόσβυ καί* αρώματος, προσκαλώ* ένίοτβ καί τούς 
φίλους του. Δρέψάς δέ μ£; προβοφβρςν ωραία* έξ «ύόσμω* 
άνθέω* άνθβδβσμην.

Ό κ. Ζχφ. Νικούλης διατηριί έπίσης προ πολλού χάλλι
στόν χαί τέλ·ιον βυρσοδβψιίον πρός τό ανατολικόν μέρος της 
πόλιως παρά τήν παραλίαν χαί ιργάζιται μίτά πολλής ΐπι· 
τυχίας* τοσούτον δέ civ at άπησχολημίνος ιίς τάς πολλάς 
αύτοΰ έργασίαι, ώστε ο«ν τοΰ άπομένκ καιρός, ώς λίγιι,πρός 
αναψυχή* καί άνακοόφιβιν, βιωρτίται os ακάματος βιομή- 
χανος καί άριστος παραγωγός τοΰ τόπου.

Ό κ. Βπσιλ. Τσουπλακίδης, ό συμπαθής συμβολαιογρά
φος τοΰ Βώλου καί σύμβουλος τής Φιλόπτωχου’Αδβλφότητος 
ιίναι λαμπρότατος ύφ* δλας τάς &πόψ«ις. Φίλος καλός καί 
ιίλικρινής, πολίτης δραστήριος καί όφίλιμος, κοινωνικότα
τος καί καταδ&κτιχώτατος, διασχίδαστικός καί «ύφυολόγος, 
ilvac μοναδικός «ς τάς συναναστροφής του καί άγαπαται 
όσο* καί βκτιμάται διά τάς πολλάς αύτοΰ άρβτάς και ά*ι- 
κτίμητα αγαστά προσόντα. Είναι μαγνήτης τού τόπου χαί 
ίστις τόν γνωρίζιι, προσκολλάται ·π’ αύτοΰ χωρίς νά θέλη.

Ό»; Κλίάνθης Τ««ρλί*της νέα* ίποχή* μέλλιι να Ιγκαι- 
νιάιττ| ιίς τήν σηροτροφίαν τής Θεσσαλίας. Έλθω* μιτά 
συνεταίρου του έκ τής Μικράς Ασίας καί άγοράβας γαιας tic 
Λάρισσα*, πρόκειται νά ιισάξη το σύστημα τής σηροτροφίας 
όπως έκτελείται έκ«ΐσε καί ευδοκιμεί. Ή σηροτροφία ι*Έλ· 
λάδι σχιτικώς κναι όπίσω καί χυριολικτικώς χωλαίνει, ελ
λείψει τών προοδευτικών μέσων καί τής καταλλήλου κατα
ναλώσεις τής παραγωγής. Ηδη οιά τής ίπεκτάσεως τής χαλ· 
λιεργιίας της καί τής διαδοσβως άτφαλών καί αποτέλεσμα- 
τικωτέρων μέσων, έλπίζεταε δτι διά τής ακαμάτου <νεργβίας 
τών ειδικών κχ.Τσβρλβντη και Sa ή σηροτροφία έν'Ελλάοι 
θά πρσςδεύση πολύ. Καί ελπίζομε* πολύ βίς τοΰτο, διότι ή

Ενταύθα «υνηντήσιμο* καί το* ά . S. Ρουνόπουλσ* 
πρόσωπο* διαφόρων ελληνικών Εργοστασίων, τβως βμπορε 
μενο* β* Άθήναις καί ήοη βγάατάστάντά έν Βόλώ, τοσβζ^ 
τον δε έπαζίως άντίπροσωπίύοντχ την ίλληνιήή* βωμηχ®**’:■ 
νιαν έν άπάίη τή Θεσσαλία. Ό κ· Ρτύ^Λάίυλος 
βίχε λάβιι μέρος καί βίς τά τβλβυταίά «υλβμχκά 
έπλούς έθβλοντής χαί διεπρβψε χατά τάς ομολογίύς τώ*:ό^::Λζ^ί 
μοδίω*. Ήδη χαταγίνεται μετά σθένους βΐς τό «μπαρ κόν 1 
του στάοιον. . ■

Ό Βώλος μετά τών πβριχώρων του άπότβλεϊ· λία’λΛέ^..,^ 
πολιτιστικό* καί προοδευτικό* στοιχίίον άνάπτύξέώς:\χά^.ίί'^ 
κοινών ισμού. Πανταχοΰ* βλέπε τβ πρόοδον κάί άνάπτυ^νί"^^ 
*Α* δ’ άνατρέξητι βίς τή* Αίγυπτό*, Τουρκίαν, Ρββββά#^;-^ 
καί Ρωμοννία* θά βυρετβ πολλούς εύδοκίμω<βγκβ.τβ«τή|ιΐί^'·.·<.^ 
νους βκεί xal τιμώντας τον τόπο* τους. Ή Θεσσαλία, 
φαίνιται, βνέχβι πολύ τό βπϊχειρηματικόν, βμποριχόν ***.' ?·'■> 
{^πολιτιστικόν πνεύμα, μετά δβκαβτίαν δέ ΐ Βώλος κάι ή'·.^ > 

'Θεσσαλία άσα.σα, μολονότι τό πλείστο* . μέρος τάυϊ&β<^§^^ 
υποφέρει ιμπορικώς καί παραγωγικώς» θ ’ άποτελή τον κυ^- ,·4 
ριώτβρον παράγοντα τού ’Ελληνικού βασιλείου. Ήδη 
Καρτάληδες,Τοπάληδις, Ζάπκηδες, Σάραφόπουλσι, Κϋριά^? 
ζήδις,. Βχσάνηοες, Νικολαίδαι, Βουγάδβς και λοιποί πφό5Η;,’ί^ 
χοντες καί πρόκριτοι συντελούν πολύ ηθιχώς καί ύλικώς 
τήν πρόοδον τοΰ τόπου,ού μόνον διά τώ» ιπιχειρήσβώ<τώχ'<ή:(-.· 
και τής εμπορικής δράσβώς των καί τής άν«γερσβ»ς κάλλί^,·; χ'>· 
μαρμάρων οικοδομών καί καταστημάτων,άλλά καί διά τή^:ί^ 
συμμετοχής των καί αγάπης πρός πάσαν φιλάνθρωπιάήύ'κΜ^^ 
φιλοπρό οδον πραξι*, συν βισφέροντ ες άκάταπάυβΐως 
ποσά έχάστοτε, όσάκις τοις ζητηθώσι, f

Κατά τάς ολίγος ημέρας, καθ’ ίς δίβμείναμε*·έντάΰθ^·ξ^ 
βπεσκίφθημβν διαφόρους τκ τών πολλών συνδρομητών μάς'κς$η:.£> 
πολύ ηύχαριστήθημε* ίκ τής προόδου αυτών καί τής ττόλεώςί·-

Ό κ Δ. Μ. Σταμάτης, μιγαλέμπορος καί επιχβίρη- . 
ματίας, είναι εκ τών νεωτερων φίλεργων καί φιλοπροοδώ*, 
οΐτενίς ουδέ στιγμήν άφίνουσι* άχρησιμοποίητο* καί τά «iyy:. 
τα μετέρχονται προς οσον ενββτι βιλτίωσι* εαυτών κάι 
πλουτολογικής καταστάβιως της αγοράς. Ή εργασία κβΐ ·^* ; , ’; 
πρόοδος <ιναι τό κύριον μίλημα του καί μοναδική φροντί^'. , ·. 
Ό χρόνος δέ* παρέρχεται έπί ματαί^.

Ό κ. Κιμ. ’Αγγελίδης έπί πολύν χρόνο* εμπορευθείς <*' <
‘Ρωσσίφ.ήλθβν εσχάτως καί βνικατέστη Εριστικώς έν Βόλψ 

όπου άνεγβίρει οικοδομάς ωραίας καί καταγίνεται είς έμπο« ; 
ριχάς επιχβιρήσεις. Είναι λαμπρός καί ιύγενόστατος φίλος 
καί κάλλιστος πατριώτης. *Αποκομί««ς δέ έξ Ευρώπης χρή
ματα καί προοδευτιχάς ιδέας,θά βυντελέσ^ καί ούτος είς τήν; ■; 
βύημβρίαν τού τόπου.

Ό κ. Χρ. Κυριαχίδης, διαχειριστής Του μονοπωλείουγ, ή 
πάντοτε μειλίχιος, προσηνής καί φιλότιμος, αγαπ$ πολν 
τήν βργαρσίαν,τάς χαλάς συζητήσεις καί τά γράμματα καί< ' 
καταγίνεται ίδίςι είς τόν ήσύχον βίο* καί τούς εξοχικούς 
περιπάτους, πολλάκις μετ' αύτοΰ, τοΰ χ. Τριτάκη καί κ. 
Άνιμογιάννη έκδραμόντες σιδηροδρομικών, πεζή, χαί έφ’ 
άμάξης είς διάφορα περίχωρα καί ώραία μέρη του Βόλου.

Ό *< Κ. Χτυλούδης, ταμίας τού δημοσίου ιχ τώ» σπα
νίων, καλώ* καί ύφιλίμων υπαλλήλων τοΰ κράτους είναι 
μοναδικός θιασώτης τώ* δημοσίων συμφερόντων χαί ρέκτης 
τής βελτιώσεως τών οικονομικών τής χώρας,έν η έκάστστε 
υπηρετεί χαί μυρίας πάντοτε προσπάθειας καταβάλλει πρός 
αΰξησι» τών προόδων τοΰ δημοσίου.

Ό κ. Παναγ. Πατρώνας λογιστής τής τραπέζης 'Αθη
νών, είναι κάλλιστος μεμορφωμένος νέος, μέ ενγενέστατα 
αισθήματα καί πολλάς άρετάς, φίλος ειλικρινής καί πα
τριώτης χαλάς, μή φειδόμινος χαί τής ιδίας φιλοτιμίας «πως 
ευχάριστή χαί περιποιτϊται τούς περί αύτόν.

Εΐτα έπισκέφθημεν και τό* κ. Δαλίζιον είρηνοοίκην,άγα· 
θώτατον καί κάλλιστο* ενταύθα, αδελφόν τοΰ άειμνήστευ

;·.·4•·\1
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Δην Δχλιζίον, τού τόσον σκλχρύ; καί ύπό «ερ'.ιτάοίις iw.- 
χούστοι,ί «ολοφςνηέί,τος έ. ΒίΙιμ,όστι; μ^τά «Αΐΐς άπο- 
γοητεύσεως μάς ε'λεγεν, δη ewin Ji, ΐκο,οπηήβ,^α, αί 
ΤΜΟ« όιινώ; άπορφανωίιϊ,εα άόελφαί αύτοϊ. Ό X. Δαλέζ'.ο; 
Μκι» τού ϊνχηρού τούτου συμβά.τος χαί τής μηλ.χίου αύ- 
τ«> συμπεριφορά καί άρίστπε διαγωγής χατέχτησι τάς συμ- 
»«·«α< πάντων χαί τούτο ίσως τό, άναχουφίζει ολίγον εκ 
της-σχληρ4ς όοχιμαοίας, ήν ύπίστπ.

Καί πολλούς ίλλονς ϊγνωρίσαμεν ίνταύβα χαλλίστους £«·.- 
στήμονας, άζιολόγους,πολίτας χαί ίντιμωτάτους εμπόρους, 
ροταξύ τών οποίων τόν χ. Γ. Παναγιωτόπονλον, άξιόλογον 
δικηγόρον, δ. συνίατησεν ή;χϊν δ χ. Δαλίζιος, τόν x. Κ. 
Τζάνίν, ιατρόν χαί ο<αχικριμμίνον έπιστήμονκ, δν ίγνωρί- 
ηψεν είς τό χατάστημα τού χ. Ά6. Παπαχρήστου, τόν 
χ.^Αντ. Κωβτόπουλον, ίριστον δημοδιδάσκαλον, διευβν.τήν 
τού πλήρους οημοτ. Λυκείου χαί σνγγραφία τοΰ τόσον ίπι· 
τυχώς διδαχΗντος υπό έρασ.τεχνών tv Βόλφ ωραίου δράμ- 

< ματος «ό Ιωσήφ», τόν χ- Νιχολ. Πανόπουλον, χάλλιστον 
διμοδιδάσχαλο. χαί ίρ,ατον φίλον χαί επιστήμονα, τόν χ, 
Αρ. Φουρτουνιάδήν, διδάσκαλον ίχανώτατον χαί πολύτιμον 

συνεργάτην τού ίχπαιδιυτηρίου χ. Νιχολαίδου,· τόν χ. Ν.
■ Ζίγορίτνιν .λαμπρότατο, και περιποιχτιχώταΤον κτηματίαν 

μβί' ού ίρωρίοΟημεν είς τό κατάστημα τού χ. Κοντσίχου 
. χα> τόσον ίνδιαφερόντως συζητοϋντα περί τών ζωπχωτά- 
ύγ TW» ζητημάτων τοΰ τόπου, τόν χ. 1. Καμπίρην ταγμα- 
% . τ“?Ζή*> χάλλιστον στρατιωτικόν άνδραν χαί λίαν φιλόμονσον
ί ή »»! φιλοπρόοδον, μοβ' ού χαί τοΰ χ, Άνεμογιάννχ χα«' 
;ί ίσπόρας σχεδρν μετεβαίνομε, είς τό Ιταλικόν μελόδραμμα
5 ■ *«■ άγαπώ,τα επίσης πολύ τήν μουσικήν, τόν χ. Ίάχωβον 
ί" Βιανέλπν, ίζ 'Ιταλίας χαταγόμινον χαί πρό πολλοϋ έγχα- 
j ταστάντα ενταύθα χαί ίπαζίως Ιμπορευόμενον,ε'χοντα δέ δύο ;
6 .. άξιολογωτάτας χαί χάλλιστα μεμορφωμίνας ιύιιδεστάιας 
® «υγατίρας, τιμώσας πολύ τήν οίχογίνειάν των διά τά σεμνο
ί «ριπή χαί πατριωτικά αυτών αισθήματα, τόν χ. θωμά,

Πιρλιρν,μηχανικόν χαί εύγενίστατον νίον, 8ν ίγνωρίσαμεν 
είς το κατάστημα τοΰ χ. Κουτσίχον χαί άγαπώμενον πολύ 
παρά πάντων, ενεχα τής εύγενοϋς χαί συμπαίν,τιχής αυτού

'. σν(ε««ριφοράς χαί φυσιογνωμίας, τόν χ, Ιωαν. Προύσαλχν, 
διόνίυντήν τοΰ χαλλίστον Εινοόοχείου ή αΜέγας Άλίξαν- 
δρος» άξιόλογον χαί περιποιητικότατο, νίον, όστιςπολύ μάς 

= ' ίπερπσιήθη χατά τήν έπεισε διαμονήν μας χαί πολλούς άλ- 
-/. λονς, ών τά φιλογενή αισθήματα πολύ μάς ήρισαν.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ.

Ελληνόπουλα I Τρεχάτε 
,Κτή όλαστό&τφνο τή γή. 
Τούο άνώνας άρχινάτε 
Μέ καρφιά καί μέ ίυ>η..

Γυμνσοτήτε, γυμναστήν 
Ek τούς δίοκους, τούς (υγβύζ, 
Καί ατά γύμνασμα ύητεϊτε 
Τών προγόνων ταυ« καιρούς.

Ό καθένας σας άς πάρη 
Τού ’Ηρακλή τη λεβεντιά, 
Ώμορφάόα. νειάτη. χάρη. 

.Ek έοδο εϊν’ δυνατά.

Κάνετ’ ώοτε σάν προβαίνει 
Ό καθένας άτώ σάς, 
Ek τό βήμά του νά βγαίνη 
Μια δαφνΟνλα μονομιάς.

Μέ τά φύλλα της, στεφάνι, 
θέ νά πλέχη Λ λυγερή, 
Στά κεφάλι να τό οάνη 
Τον λαμπρού τον γυμναστή.

Έλληνόπβυλα I τρεχάτε 
Στή δΛοσΐόδαφνο τή γη, 
Tout Αγώνας άρχινάτε 
Μέ καρδιά καί μέ ύωή.

Ά6η»β«
S0THPH2 Ε. ΣΚ1ΠΗΣ

ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

Πώ< ροι άίουνε τά λούλουάα 
καρδί,βΐς άγαπημίναις 

που «^ιγκτοδένει αΤοόημο 
κρυφά καί μυρωμένο 

βιμά μ* αίθέρι» φύσημα, 
μέ μάτι δακρυσμένο 

γΐα μυρουδιά οά χύνουνε 
σαίτβκ ηυρωμέ ν σ><

Μέλτοιν Βιτάλης

ΣΚΕΨΕΙΣ.
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Το νά τις aveu Ιργαοίας μή £χων τόν άρτον Του 
είνε άπελπιοία.

Τά νά ζ>[| τις ανευ έργαοίσς, έ^ων όμως τον άρτον 
του, εινε τι ανονοιον και άνυποφορον.

Το νά τις μετ εργαοίας άπε&δούαης αύτΰ, έογω 
και τον άρτον μόνον εΓνε παραμυθία και άνακούφιοις.

Τό νά ^5 tic άνευ έργαοίάς, έχων άφθονα τά προς 
τό ζήν, βίνε τι επικίνδυνον.

Τό νά £ήτι< μετ εργαοίας υή άποδιθούοης τόν άρτον 
εΐνε άπελπιαία και άπογοητ^υοις.

Τό νά έργάζεταΐ τ« όμως,νωρίς ου μόνον τον άρτον 
νά έχη, αλλά καί υπό πολλών και ποικίλων άοχολιων 
ύπο^ρεούμενος νά κλυδωνίζεται, εις έπίμετρον δέ 
καί εί ίδιων του, ένων ή μή έχων, νά έςοδεύηεϊνε 
ου μόνον δουλεία, αλλά και όλακεία ακατονόμαστος 
καί τέλος θάνατος.

Ν. Δ.Ν. .

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ψυχολογία «Αν μβλΜΜΑν.

Ό A. Batla, τον όποιου τάς έ^εύνας έπι τών 
μυρμήκων είδομεν είς προη,γονμένας αΐττοϋ μελέ- 
τας,έσηονδαόε καί τών μελιβοών τόν ψυχολογίαν. 
Καί κατά πρώτον έζάτηόε νά μάθη πως αναγνω
ρίζονται, καθόσον τό ότι αναγνωρίζονται, δίν δια- 
ψιλονικεϊται παρά τοί< μειλισαΌκόμοις-

Έκ τώνέρευνών τούτων έξάγεται ότι Λ άναγνώ- 
ρισις αύτη δύν είναι ατομικά, άλλ αποικιακή,£όιλ. 
οόν Αναγνωρίζονται ώς άτομα, άλλ' ώς μίλη μιας 
και τϋς αυτής αποικίας καί οτι, όπως είς τούς μύρ- 
μηκας, ή άναγνώρκΛς γίνεται χάρις είς κοινήν τινα 
όσμήν, την της φωλεός. Μετά. ΛθέληΟε νά μάθιί 
πώς έπιστρέψουν είς τήν κυψέλην άψίνουβι όσμη- . 
ρόν τι ίχνος έν τη άτμοσψαίρα, ώς οί μυρμηκςς 
έπί τής γης: τό πράγμα "δέν φαίνεται πιθανόν,καθότι-ικί 
έάν ούτως είχεν, έπρεπεν Λ θέσις τής κυψέλης ν£ρ|* 
ταΐς ί.νε αδιάφορος· καί δμως, είτε άλλάζομεν τ£ί^β;:;' 
θέσιν τής όπής τής κυψέλης κατά ήο°, είτε τ^νί '·

·£I *

- - *
τοήρθέτησιν αύτής τούτης της κυύέλης κατά i μ, 
αί μέλισσαι δέν δύνανται νά είσέλθωσί κατά τήν 
πρώτην περίστασιν Λνά την εύρωσικατά τήν δεύ
τερον μήπως άρα γε χρησιμοποιούσε τήν ορασιν ; 
Λ τήν μνήμην το>ν μερών, άτινα διέρχόνται; Φαί
νεται όχι, διότι μέλισσαι ώρισμένης κυψέλης, λη- 
ψθεΐσαι έκ τής έξοχήςκαί άψεθεϊσαι είς τήν πόλιν, 
έπέστρεύαν χωρίς νά χρονοτριβήσωσι.

• Δέν μένει Λοιπόν παρά νά οεχθώμεν μίαν δύνα- 
μιν άγνωστον, ώς καθοδηγόν, ήτις είνε ικανή νά 
τάς έπανα^έρη έκεϊ, όπου εύρίσκεται Λ εύρίσκετο 
ή κατοικία των-

Αί άηοδημίαι τών πτηνών.

Έάναί άποδιιμίαι το>ν πτηνών και αί μετανα
στεύσεις τών ιχθύων είναι γνωσταί, αί τών θηλα
στικών δμως δέν είναι τόσον, Λν καί δέν σπαν.ζον· 
σιν.

Τίς ό λόγος τής αποδημίας ;
Κατά τούς μέν, τό ζώον μεταναστεύει διά λόγους 
αύτοσυντηρησίας, κατ’ έιλλους δέ διά λόγους φυ- 
σιογενετικούς. Ότι τήν αποδημίαν προκαλούσι λό
γοι Εσωτερικοί Λ φνσιογενετικοί, ξαίνεται καί έξ 
αύτής της αποδημίας τών κατοικιδίοιν ζώων έκ τής 
έστίας τα.ν κατά τάς ώρας τής διαιωνίσεως τοΰ εί
δους των Καί ή μέν όρνις έξαιρετικώς, Α δέ ίνδόρ· 
νις καί ή νήσσα τακτικώτερον έπίοιις ό κνων, 
ένίοτε καί ή γαλή πολύ συχνότερον.

Τέλος ολα έν γένει τά ζώα κατά τάς ώρας τών 
νενετησίοιν κλίσεώντων, φιλοΰσιτήν μόνω<Λν·

. ·
Όσφράδιον (Οαστίλη) πρός ευωδίαν 

τού στόματος.

δΡ.
» 

κόκ.
δθ·

2
1

202
σταγμ. 3ο

K0K. 20

Λάβε άνθρακος είς λεπτήν κόνιν 
μαγνησίας κεκαυμένης 
αραβικού κόμεος είς κόνιν 
ζαχάρου είς κόνιν . . . . - 
§άμρατος ^ανιλλίας...............
έλατου ήδνόσμον . . . . .
κόνεος άγγέλικας..................

άνάμιξον. ποίησον μάζαν, καί διαίρεσον είς τεμάχια 
μικρά· ά%ες νά ξηρανθώσι καί χρήθι διατηρών έν 
τώ ατόματι έν μέχρις ον διαλυθή αύτομάτως,

Παχύμυρον κατά τών ριτίδων τού ηροΟώπον.

Λάβε κηρού λευκού...............
μέλιτος καθαρού.....................
όπού (ζωμού) τού βολβού τού
κρίνου (μανουσίων) (1) 

ύδατος ρόδων ......

δΡ. 2
4

2
6 

διάλυσον έν πρώτοις διά μετρίον πυράς τόν κηρόν. 
Έπειτα χύσας αύτόν έν ίγδίφ πρόσθεσον σμοϋ δλα 
τά άλλα είδη, καί άνακάτωσον καλώς, μέχρις ού 
πάντα καλώς ένωθώσι καί φύλαξαν έντός άγγείου 
πηλίνου η ϋελίνου.

Χρήσις. Άλει^ον τό πρόσωπον τό έσπερος έν 
ώρα ύπνον καί δφες ούτω μέχρι πρωίας.

(ι) Ό δπόσ ούτοσ ίέάγετσι 8ι' έκθλίψεων τών βσλέών τον 
κρίνον κρίνα ή κρίνοο, άμρότερα ούοετίρου γένουο, αημαίνιιπαρά τοίο άρχαίοις τό παρ' Λμίν καλούμενο, μανονοι, δπκρ λατινιστί 
lilium, τού Οποίον b βολέόο εχει κέλυψαο ώο ιό κρόμμνον. Καλεϊ- τοι παρά τοίο άρχαίοω καίλείριον. ’Εκείνο τδ άνθοο, όπερ 
ήμεϊο καλούμεν κρίνον οί άρχαίοι τδώνόμαςον 'Ιρισ. Μ ρίια τού
τον έηρονβείαα καί καβαρισθεϊσα καλείται ^Ιίατήο ίριδοο φλορεν- 
τίναο, 3ν Ι,ουσιν οί φαρμακοποιοί

(Ι.Θ.Π)

—
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΑ' '

Παραχαλοάνται πάντες <Α χαθυατεροάντες. m 
τής εΦύσεως» δπως εάκρεατούμενοι μάς άποστιίλώϊ{ϊ§ 
τά χρήματα δι’ ίπιταγής ή άλλου άσφαλοΟς μέσου χ«1 
τούς έφοίιάσωμεν διά τής σχετιχής άποδείζεώς των, 
διότι είναι άδικον νά ύποβαλλόμεθα ίχάστοτέ είς ένα., 
χλήσεις καί δαπάνην ϋπενθυμίσεων χαί ιίσπρακτίρων.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Une Dame Alietnande, parlant aussi fraii^ais, de-. 

mande une place chez un Monsieur veuve avec I ou 
2 enfants.

Renseignements chez Mr Ath. Stinis, Coiffeur Par· 
fumeur 8, rue d Hermes, Athdnea.

!s
.1ΒΑΣ.Χ. ΡΟΤΝΟΠΟΪΛΟΣ ,

ΕΜ·θΡ08ΑΡΑΓΓ£ΛΙΟΑ0ΧΟ2
ΒΝΒΟΔΛ

Γεν. αντιπρόσωπος διαφόρων ελληνικών έογοστα- γζ. 
σίων είς δλην τήν θεσσεάίαν.

Παρακαταθήκη διαφόδων ειδών. τών· έ?ής έργρ?;-!'£] 
Οτασίων; ΐ «

Άλεξ. καί ΙΙαναγ- Σ. Πυρρή άπό κασμίριά', i.g 
ύφάσματα κτλ · ' '

Γιαννακοπούλον καί Παπαχρήστου, ©ιιΛέώς Λ, 
Ψνχα κτλ. Στέφανο κ.<ή βαπτιστικά, σάπωνες άρω- - 
ματικοί καί έλέ^αντος, Δρήλια καί νήηατα.

Γεωρ. Ζονμπονλάκη λουκούμια Σύρου καί διά' 
φορά δλλα είδη- · .

ΞΕΝΟΔΟΧΕ1ΟΝ

0 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΛΡ02
1ΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΊΓΣΑΛΗ 

iv Βόλω
*O46c Δίφητρίάάκ

Καθαρυ/της, τάξις, έτΜμότης ευπρέπεια. 01 έπι€ίπ 
ται εύρίσκουσι μεγάλην πβριποίηςιν xcd πρβθυμ(«ν Ο *. 
Προΰσαλης ίργβσθείς άπό πολλών ετών είς τά κσλβίτε^α 
ξενοδοχεία, χατεστη μ,ονβδίΛός είς τδ είδος του.

ESTIAT0P10N ΤΑ “ΟΛΥΜΠΙΑ,,
ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.

Ιΐλατεΐα Μωχάμίτ Άλη
>>πο τον κ. Δαρ. Τσάπωκα

Κατασκευάζονται τά καθαρότερα καί γνησιότερα 
φαγητά μέ υλικά πρώτης ποιότητος. Τιμαί συγκα
ταβατικοί. Τό κατάστημα λειτουργεϊν άπό πολλών 
έτών είναι άνεγνωρισμένης ιμάμης. Ήδη δέ δκυθυ- 
νόμενον ύπό τοΰ κ. Σαράντη Τσάκωνα κατέστη 
μοναδικόν είς τδ είδος τον.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Λάβετε ποτάρον κωνοειδές, οΰτινος Α διάμε
τρος εΐς τό άνω άκρον νά η ναι όλίγόυ μεγαλειτέρα 
τάς τοΰ άργυρον πεντόφραγκου νομίσματος. Θέ
σατε είς τόν πυθμένα τοΰ ποτηριού πεντηκοντά- 
λεπτόν αργυρούν νόμισμα, άνωθι δε τούτου τό αρ
γυρού ν πεντόφραγκου, τό όποιον νά ϊσταται ολί
γον κατωτέρω τών νειλεών τοΰ ποτηριού, όριζον» 
τέως τιθέμενου έν ε·ΐδτι καλύμματος, ώς έμφαίνεται 
έν τφ κατωτέρω Λμών σχάματι.

Τότε δύνασθε νά προτείνητε τοΐς φίλοίς σας νά 
κάμωσιν, ώστε να φύγιτ άφ’ έαυτοΰ τό έν τφ πυθ· 
μένι τοποθετηθεν πεντηχουτάλεπτον νόμισμα, χω- 

• ρις νά έγγιξωΟι 5ι 'ύλικοΰ τίνος μέσου ούτε τό πο
τάμιον, ούτε τό πεντόφραγκον νόμισμα, αλλ’ ούτε 

' καί τό πεντηκοντάλεπτον.
Διά νά κατορθωθη νά έξαχθή άφ’έ αυτού καί άπό 

της θέσεώς του τό πεντηχοντάλεπτον νόμισμα, ά-

£«·.— 8. Β. Β ο υχ ο υ ρ ΐ σ τ to ν. ‘Απορούμε* έπί γραφομίκις 
σας -Ταχυδρομικός άπηντήσαμεν όν έχτάσβι χαί αναμένομε* νεώτέ- 
ρανσας.— ’Β. Μ. Κάιρο». ’Ελυχήίημξν &ά γραφόμβ»ά β« χαί 
θά φρονίίσωμεν περί δλων. Ήουχειτε. Έξοδα Μ^ωτίσυ Ιβτάλησαι 
‘Αλίζΐ’,δρεια· χαί απορούμε* δια βραδύτητα.—Μ. θ. Η, Τσμαί- 
λ ί α ν. 'Εζήχονοα φράγκα έλήφθησαν χαί εύχαριστοϋμεν πολύ. 
Ταχυδρομικώς γράφομε»,—Π. Β «&ύ Σάμου. Δελτάριο» ελή·
^6η, Εχει καλώς.Φύλλα βφύαεως» χαί « Ηχους» σάς άπεσίάλησαν 
«χ »έον. —“Π.Δ. Παρ «σ ί ο υ ς. Επιστολή καί αποδείξεις ιλήφΟησα». 
Ε^ει καλώς, βά σαςγράψωμε» αποτελεί μα.— Χ.Ή 'it ρ&* Α· ·, 

σχληπιοΰ Έτΐιστολή ίλήψθη. ’Hffuytitc κ«ί θά βάς αποσείλ· 
λετα· διαρχώς.—Σ. Κ. Κ«νατα*τινούχολιν. ’Επιστολή 
ελήφ&η. Προσεχώς γράφομεν.

Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ

Α. Δ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ
’Ιατρόν, ύφηγητσυ, έν τώ ΈΟν. Πανεπιστημίφ

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 4ου ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ Β - ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΤΗΣ -ΦΤΣΕΩΣ»

ΈτηΟτιιμονικά

• Λ- Παρέχει τα μέοα τής έν τώ οϊκω θεραπϊ,αέ, Ssponcu- 
τικήν τών νοσημάτων, προψύλαίιν άπό των επιδημιών, 
οικιακήν αντισηψίαν καί υγιεινήν, διαιτητικήν, υγιεινήν 
τής καλλονής κτλ.

Τδ λαμπρόν τοΰτο βιέλίον και απαραίτητον διά πάσαν- 
οικογένειαν ΐίιδόθη έοχάτωε ύπδ τοϋ κυρίου Άρ,Φι. Γ. 
Γαλανοί, βιβλιοπώλου, όδδο Σταδίου, άριθ. 57 καί 
τψάται ψράγκα 8.

Ή Διεύθυνοις τήε αΦύσεωσ» άναλαμίάνει τήν απο
στολήν του παντί άποστέλλοντι τδ τίμημα.

Ή ανευ σύρματος τηλίγραφία......................... .. · ·
ΓΗρί φθίσιως.................................................. .. · ■ ■
Ή πανώλης........ ................................................
*Τλαι «ν άοράτφ καταστάσβι................... ............
Τύφλωσις τών φοιτητών......... .................... ·· · ·
Βίος <ις ύψος 1340 μέτρων..............
Καθαρισμός ίλαίου ... * ............
Ή άνευ σύρματος τηλεγραφία,Πβρίεργος άνβκόίνωσις 

ρ » » w » »
Καθαρόν ύδωρ .... .......................................
Ποΰ άδράζιι ή ψυχή. ...
Ή θεωρία τού Hom.
Π«ρΙ φωτογραφίας -
ΤΙ Siva*, ά θάνατος καί τί γίνβται μβτά θάνατον 

τδ σώμα ή ζωή καί ή ψυχή - .
Πού διαμένουν αί ψυχαί............. ... .
Άβροπορίία ......................... ...

β ......................................
ο .................................. .................

Αστρονομικά καί Φνσιολογικά.

Σελ.
17
27
34
65
65
73
89
97

105
113
121
129
191

194
201
209
217
225

Φιλολογικά.

Δΐάλυσις του περιφήμου συγγράμματος Σέκτου τοΰ. 
εμπειρικού καί περί του τής δημώδους και καθα- ' 
ρευούσης γλωσσικού ζητήματος άρμοδίας λύσε ως.

'Ομοίως ,........................................... ...
Μέγα λεξικόν τής ’Ελληνικής γλώσσης 
Αί περί Όμηρου παράδοξοι ίοέαι .... 
Ή έλληνίκή μουΟ'.χή.............................

'Ανακαλύψεις καί εψευρέάειξ.

145 
Ϊ70

Ή «ηυ σύρματες τηλίγραφί® xal τα vs ον σύστημα 
τού Γίβλα.........................................................

Τά θινμαοιώττρΛ τής παγχοσμί&υ Έχθέβ'ως. . . 
Ή ρευστοποίησίς τοΰ υδρογόνου.............................
Ό πλανήτης Έρως..............................................

'Ιστορικά xai χρονογραψικά

17
103
122
131

!.■$£ ζ·νευ τινός ύλικου . ·> μάλιστα εύρίσκεται πε-
ψυλακισμένον ύπό όγκον σώματος δεκαπλάσιου τοΰ ■ 
toucov τον, αρκεί μία Ισχυρά, άΰλος, φαινομενικά.

< δύναμις, ιίτίς άφ' ένός μέν νά έκτοπίσμ όλίγον τό· 
πεντόφραγκου άφ’ έτέρον νά ώθήσο τό πεν·.

< τηκονταλεπτον νόμισμα άπό τοΰ πυθμένας του πο1· 
κτηρίου έκτος αύτού.

ί> 2·, Φυσήσατε -βιαίως έπί μιας άκρας τοΰ πενταφράγ- 
καν καί τοΰτο αμέσως θά ταλαντευθη περί την δι- 

^^^άμετρον αύτού, ^ως ού σταθη κάθέτως, ταύτοχρό-* 
οέ ό άήρ» όν τό φύσημά σας συνεπίεσε ύπό 

£;Χ;/.τό π&ντηκοντάλεπτον νόμισμα, ώθεϊ τούτο έκτος του 
5*0^η^ον μετά τοΰτο τό πεντόφραγκου έπανέρ- : 

έ^?χίται είς τήν όριζο^τίαν αύτού θέσιν. Φ-Π-

ΚΟΝΙΑΚ
Δ. ΔΗΜΗΤΡίΑΔΗΧ ΚΑΙ,Χ*

ΑΙΔΗΤΟΣ—ΒΟΛΟΣ
ΕΞ ΟΙΝΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

'lifvffir τφ 1691.
•Εξαγωγέ» χονδρικβς. — Πώληΰτς λτανικώς.

Τό άνερωριομίκΜ χαί «εφημιομίνΜ ΚΟΝΙΑΚ τούτο, 
τνγχάν,ι έξαιρτική? χαταναλΔαεως παρα τφ καλώ χόομω, ' 
?»·χα τί? ίξχιριτβυ αυτού τοιότητο?, τί? είβρίατον αϊτού 
οαμίς χαι γεϋβιως χαι τον έξαισιωτάτον αυτού χρώματος. ' 
'Απλή δοκιμή άρχιΐ.

ΚΟΝΙΑΚ
ίιδύ άκπράα,ον θειον ποτών 
όδμΰ 8’ Αδειά ini» κρατήρας όδωδεΐ.

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΧΑΝΑ
ΕΝ ΒΟΛΩ

Τδ τέλος της Γής.................................... -
Ό μέγας θαλάσσιος δφις..............................
Δηλητηρίασις έκ τών ωών της μυίας . . . 
Ή Φύσις ...................................................
Τί θα συνεβαινευ έάν ή γή έσταμάτα .... 
Πολύπους τέρας........................................
Πρόνοια τής Φύσεως... ■......................
Ό Ύπνος.·.................................. , .
Μετά θάνατον τής Γής..............................
Ή νύξ καί ό ουρανός.................................
θηριώδης πάλη κροκοδείλου καί άρκτου. . .
Ή ν·Λ καί ό ουρανός (τέλος) ... 
Φυσιογνωμικά. Ή ρίς . .· · - - .. .
’Εργασία—Ύπνος—μακροθιότης . , ... 
Ή Άλκυών............................ ................
Περί όδβντοφυ’ίας................... · · · . «
Δι ’ Sv .......................................................
Φυσιογνωμικά. Στόμα, χεΟη, δδόντες . .
Ό ύπνος... ........................................
Υπνοβασία καί ΰπνωσις............................
Περίεργοι ιδιότητες τοΰ βατράχου ..............
Περί σαλομάνσρας................................ · · ·
Φυσιογνωμικά ποδός . .....................
Περί κινούμενων τραπεζίων.........................
Κυπάρισσος.................................................
Κακά ον—Σοκολάτα....................................

1
18
21
26
33
35
41
41
49
51
52
58
59
60
81
84
94

126
130
137
157
158 
158 
171 
183 
233

Ιστορία τοΰ ίππου (έπιφυλλέ^.....................
Ό λοχαγός Δ^αΰφοΰς...................................
Έντυπώσβις τομιδίου Βουλγαρίας—Ρωμουνίας

& ■ .......................
Σύγχρονοι έρημιται.........................................
Μία ιστορική βπιβτολή. . .............................
Εκτυπώσεις ταζτι&ίβυ Βουλγαρίας-Ρωμουνίας . 
ΈορταΙ Μασσαλίας.........................................
Έντυπώσιις τα.ξτιδίσυ κτλ.........................  ·

ο » .........................
Το Πάσχα <ν Φ$ζάν.....................................
’Εντύπωσης ταξοιοίου κτλ............................
Διά^αβις τών "Αλπιων δι ’ αβροστάτου. . . . 
ΈντυπώβίΙζ ταζηοί&υ

β
κτλ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

*Α. Β. S *έτ?«ί. Έοισεολαί βλήφΙησαν. "Ενεχα εορτών μ·1 
«χαλιών εβράδυνεν ίκδοεις φύλλων, Προβεχώε λαμβά*ετβ όλα καί 

ύγίΤτί.—Ί, Ά. Κάϊρον. ’Επιβτοίή έλήφθη. Τόμους ελπίζο- 
με^ηδη έλίδατε. ΦόΧλασας ΟτεΧλομε» ώ< έχ περισσού. θα λαμβά 
'#ριβ« χαί τόμβν. Συνίοτώμίν to νέο» ’Ελληνιχό» λεξιαδν Κωνσταν· 
fttUeu, ούτινος αγγελίαν ««ς άκοσχέλλομεν.. ’ΕκλέΙατε ποιαν χ·τη· 
,γόρΙαν ίμλεφβ w γράψετε χατ’ εύβεΐαν.—Ν. Δ.Καλάμας- 
Βυνδρομή σας έλήφβη. 'Απίδε'ΰς εστάλη τάχυδρομιχώς. Ευχάριστου·

Όάφρανθητε γενθητε ταρπήτε
Τοντ’ Ζβτι το νέκταρ, τούτον 
Χρλ παρέχειν πίνετν τοτσιν 
ίιρών φίλοτς.

Τό έργοβτάοιον υπόσχεται άμοε&ην 25000 ψρ. ιίς £»- . 
τινα άνακαλόψη, ότι δέν έίναι αγνόν σταφύλι?.

’Ex τον IWsipafclov τών Κβταβτφάτνν Ανίβ^η Κωνα««νν»ν{9«ϋ "
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