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Η ΦΥΣΙΣ

Η φύσις είναι ή δικών τής θείας μεγαλειότητας, ό δέ 
δώπος, θεωρών καί σπουδάέων αυτήν, ΰψονται βα- 
ί(ψ< μέχρι τής αρχικής καί πρώτιστης δημιουργικής 
αμεως' υποτελής τοΰ οΰρανου, άλλα καθηγεμων τής 
ί-.ουνοικίέει αυτήν και ενημερώνει και πλουτίζει* έπά- 
ΙΫαίιν και πειθαρχίαν καί αρμονίαν μεταέύ των ίών- 
Οπί τής γής πλασμάτων, και αυτήν δε τήν φύοιν 
ώ.αίέει, έκριέώνων τήν άκανθον καί κλσδεύων τήν 
at ή πολλαπλασιάζων τήν οταφυλήν καί τό ρόδον. 
|&ίτηρήσατε τάς ερήμους έκεΐνας έώνσς τής γής, 
Κ'δέν έκάπνισεν έοτία-οίκογενειακή, τάς μελανχολι- 
gSsTvac τοποθεσίας, τάς κεκαλυμμένας πανταχόθεν 
§3άόών πυκνών καί ακοτεινών, όπου δύναται μέν νά 
ΙΜνθή ή νοοοΰαα ψυχή τοΰ ποιητοΰ, άλλ ’ οπού είναι 
Β&ιόν νά ευρωοι τέρψιν τινα τά έώντα καί άληθή 
EsgTa* καθότι δένδρ-α ανευ φλοιού ή κορυφής, κεκυρ- 
Β& καί τεθραυομένα, καταρρέοντα έκ πσλσιότητος, 
JiKp κείμενα χαμαί καί σηπόμενο έπί κορμών άλλων 
|®|>ηπότων καί πνίγοντσ παν οπέρμα άναόλαοτάνον, 
8|ε&έάματα βεόαίως ούχί ευαγή, άν μή καί μιαρά. Ή 
θίφζομένη ύπό τό βάρος τούτο τών φυτικών ερειπίων, 
κΕ^ιέίς τους οφθαλμούς διαστήματα κάθυγρα ή σκιερά, 
Efera έκ πεπαλαιωμένων δένδρων, έπί τών κορμών τών 
Κκ'άκμάέουοι παράσιτα φυτά, λειχήνες καί άγάρικοι, 
SKjUa τής σήψεως καί πατέρες τής δυσωδίας. Άφ' 

έν ταΐς χαμηλαΐς τοποθεσίαις τά νδατα,μή ευρί— 
ίη&'διείοδον, λιμνάέουσι καί σήπονται καί οχηματί- 
Β|ρυτωςέδαφοςβορόορώδες, ούτε στερεόν, ούτε υγρόν 
ΕΜμΤσΟτο απροσπέλαστου καί άχρηστον εις τους κα- 
ΗκΙ’ί τής τε χέρσου καί τής θαλασσής, μόνον δέ πα- 
^^ψυτά ένυδρα καί δυοώδη, έν ο'ς τρέφονται δηλη- 
||β|η έντομα ή χρηοιμεύον ώς Τρώγλη άκαθάρτων 

φ£έά£ύ τών δυσωδών τούτων λιμνών, σΐ όποίαι κατέ- 

χουσι τάς κάτω θέσεις και τών βαθυγήρων δασών, τά 
.όποια καλύπτουοι τά υψώματα, είδη τινά χερσαίων εκτά
σεων ή τελματωδών λειμώνων παρατηρούνται, ούδέν κοι
νόν έχόντων πρός τάς καθ’ ήμάς πεδιάδας : τά πονηρά 
αυτόθι χόρτα πλεονάέουσι καί πνίγουοι τά άγαθά* ή χλόη, 
ό ευώδης ουτος χνοϋς τής έωής, ής καί τεκμηριοΤ τήν 
γονιμότητα, δέν υπάρχει αυτόθι, άλλ’ άγρια φυτά, χόρτα 
άκανθώδη κσι σκληρά ουμπεπλεγμένα προς άλληλα τοιου
τοτρόπως, ώστε νά ψαίνωνται μάλλον έέ άλλήλων έ£αρ
τυμένα ή ώς φυόμενα έκ τής γής· ούδεμΐα όδος, ούδεμία 
συγκοινωνία, ούδέν ίχνος ανθρώπινης χειρός απαντάται 
κατα τους αγρίους τουτους τόπους, τους οποίους άν 
θέλη νά διατρέίηό άνθρωπος, είναι ήναγκασμένος νά 
ακόλουθή τάς τρίοονς τοΰ άγριου θηρίου, προψυλαττό- 
μενος άκαταπαύοτως ρήπως καταοτή θύμα αυτού- άλλα 
μετ όλίγον οί όρνγμοι τών θηρίων αντηχούαιν έν μέσω 
τής σιγής τών ερημιών τούτων καί έέαναγκάέουοιν αυ
τόν νά έπανσστρέψη φρικιών δέν έχει αρά γε δίκαιον ό 
άνθρωπος σκαπτόμενος ώς έίής ;

«Ή άκστέργαστος φύοις είναι ειδεχθής καί θνησιμαία- 
μόνος έγώ δύναμαι νά μεταβάλλω αυτήν είς εύφράουνον 
καί έώοαν, άς αποέηρανω τά έλη ταντα. άς ζωογονήσω 
τά νέκρα ταύτα υδατα, έλενθερών τήν ροήν αυτών καί 
αχηματίέων ρυάκια καί οχετούς' άς μεταχειριοθώ τό ενερ
γόν έκεΓνο καί διαόρωτικόν οτοιχεϊον, τό όποιον οί θεοί 
ήπείλησαν νά άποκρνψωσιν από τοΰ ανθρώπου καί ας 
κατακαύσω τά γηραλέα ταύτα δάση - εντός ολίγου ή ανε
μώνη καί τό τριφύλλων θά άνθίσωοιν, όπου αί δυσωδίαν 
ανται καί ή γλυκερά καί σωτήριος χλόη θά θρέψη τά Ποί
μνια τών αίγων καί τών προόάτων, τά όποια θά πληθύ- 
νωοιν έν βραχεί, όπως πολλαπλαοιαοθώσι κατόπιν, Έπί 
τέλους λαμόάνω είς βοήθειαν μου τόν βούν καί τάς δυ
νάμεις του καί τόν όγκον τού σώματός του διά νά αύλα- 
κώοω τήν γήν,ήτις άναγεννδται διά τής γεωργίας- ιδού, 
φύσις νεάίουοα καί καινή μέλλει νά έίελθη εκ τών χει- 
ρών μου».

'Ω πόσον είναι ωραία ή έκ τής καλλιέργειας αύτη 
φύοις I πόσον είναι λαμπρά καί ύπέρκοσμος διά τής προ-
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νοίος τοΰ ανθρώπου 1 και εΰλογως’ διότι αυτός ο άν
θρωπος οίνοι τό πρώτον αύτής έγκαλλώπιομα-ό άνθρωπος 
τεχνάζεται,ή δέ φύσια αποκαλύπτει παν ί,τι διετήρει κε- 
κρυμμένον ύπό μυστικούς πέπλους· βότανα καί άνθη καί 
καρποί πολλαπλαοιάίονται πρός ένίοχνοιν τής καθόλου 
ζωής καί τά παντός είδους μέτολλα εξάγονται έκ τών 
σπλάγχνων τής γής, όπως αυλλειτουργήαωαι τήν κοινήν 
ευημερίαν, ή άπειρος ισχύς τής θαλάσσης δαμάζεται, αι 
δέ ήπειροι διατρέχοντοι άπ' άκρου είς ακρον οι πριν έ
ρημοι χώραι κατωκίσθησαν ύπό μυριάδων λαοΰ, οϊτινες 
κυκλοφεγΌΰοιν επί τού εδάφους τής γής μετά τοσαύτης 
εύκολίας, ώστε έπιλονθάνονται καί τοΰ κέντρου έξ ον 
ωρμήθησαν,καί τής περιφέρειας προς ήν εβαδιζον- παν- 
ταχον δέ άνηγέρθηοαν μνημεία τής ισχύος καί δόξης τού 
ανθρωπίνου ρεύματος, καί ή μεταβολή οΰτη τής γηίνου 
επιφάνειας έχει τοιαύτην σημασίαν,σίαν καί ή έκ τού μη- 
δενός δημιουργία τής πρωτογενούς φύοεως.

Άλλ’ όμως ή έπί τής γης κυριαρχία τοΰ ανθρώπου 
ομοιάζει μάλλον μέ δικαίωμα «ιτακτήσεως· μάλλον δέ 
καρπούτσι ή έχει τελείαν κυριότητα' διατηρεί δέ διά τών 
πάντοτε άνανεονμένων φροντίδων τον,δ,τι άπαξ κατωρ- 
θωσεν.Άν ή μέριμνα αύτη παύση, ιά πάντα έπανέρχον- 
χονται ύπό τήν δεοποτείαν τής φύοεως, ήτις έζαλείφει 
τ« έργα τών ανθρώπων καί δέν άφίνει εΐμή ερείπιά τινα 
είς τούς απογόνους θιάνά ένθυμηθώσιν ςκάστοτε, ο,τι η 
αφροσύνη των κατέστρεψε παν ό,τι οί πρόγονοί των οί- 
χον δημιουργήσει,

Οί βορόορικοΐ οΰτοι αιώνες τής καταστροφής καί τής 
έρημώσεως προπαρασκευάζονται υπό τού πολέμου- καθό- 
τι ό άνθρωπος, δοτις μόνον διά τοΰ άριθμοΰ δνναται να 
ένεργήοη καί ισχύς του είναι ή αύνεσις, δοτις μόνον δια 
Τής ειρήνης είναι ευτυχής, έχει τήν μανίαν νά όπλίζη- 
Τσι καί νά μάχηται έπί βεβαίω όλέθρω· καθότι ιιετά τας 
ημέρας τού αίματος καί τής σφαγής, άψού οί κίπνοί τής 
δόέης διαοκορπισθώαι, βλέπει μετά θλιβερού βλέμματος 
τήν γήν έρημωθεΐσαν, τάς τέχνας έκλιπούσσς, τά έθνη 
διεοκορπισμένα, τούς λαούς έξηοθενιομένους, τήν ιδίαν 
του ευτυχίαν κατεοτραμμένην καί τήν πραγματικήν δύ- 
ναμίν του έκμηθενισ°είσαν.

Ώ θεέ! τοϋ όποιου ή παρουσία στηρίζει τήν ψύοιν
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΤ ΙΠΠΟΥ

{2υ4χει« itpowovpcw γδ>λον)

Οί Ρωμαίοι εδιδον παντεια ώραϊα ονόματα τοες ΐπποις 
cvwv εν τοϊς Ιπποδρομίου, διότι εν Ρώμγι, «ρό η ιίσαχθγι 
το εθιμον τούτο ίν ’Αγγλίερ, έξελέγοντ© «ί καλλίτεροι δρό
μος, οΰς ^περιποιούντο χαντί σθίνει.Οΐ oe ίπποι «Barberi» 
καλούμενοι, ούς ίτι και σήμερον μεταχειρίζονται εις τάς 
όδούς τής Ρώμης «τά τάς ημέρας τών άποχρέω διά νά 
καλπάζωσι όπδ τής αγοράς μέχρι τού πύργον τοΰ ’Αγίου 
Άντων«υ, «ν« Ζθιμον τής εποχής εκείνης.

Είς τούς έν ιπποδρομίου νικήτας οΐ πλούσιοι ρωμηοι ά»η· 
γειρον ανδριάντας καί εχτιζον τάφους. Ό Σουίσσων παρκ- 
ύό^ως π«ριγρά<ρ«ι τόν ΐπ·π©ν τού Καίααρος* οί πόδος αύτοΰ 
ejovet ανθρώπινον, "ή Si 6πλγ| αυτού ητο ίβχιαμβνη
ίίς τρόπον ώοτι νά σχ^ατίζ^ δακτύλους* δ Καΐααρ άνέ- 
θριψι τόν Κππβν τούτον iv τφ οϊκψ αυτού γιννηθίντα,διότι 
οί χρησμοί ύπιβχνούντο τ*ην αυτοκρατορίαν τού χοομου τζ> 
κυρίφ αυτού. Πρώτος U ύ Καϊ«αρ έδάμαοΐν αυτόν, ©ύδένα 
oi Osept^c τό ζώον τούτο. ‘Ο Ρωμαίος ουτος αυ.
τοκράτωρ άνήγβιρίν αύΐω άνδριάν^α προ τού ναού τΐκ Γβ· 

καί συγκρατεί tic αρμονίαν τούς υόμουσ τοΰ ουμπαντος·^ 
όατιο έκ τώυ κόλπων τή< τελοίαο άναπαύοεωο 8i&eic τήν; 
ύθ«]αιν είσ τάς τοσαύτασ ουρανίας σφαί^σσ καί pov«cj 
άρχίις όν βσθεία ειρήνη τής απειρίας ταυτης τών ούρα-ί 
νων και των κόσμων, απόόος είο τήν ανησυχούσαν και τά-'ι 
ραττομένην γήν τήν γαλήνην καί είθε εί< τήν φωνήν αον, 
ή διχόνοια καί ό πόλεμος νά παώσωσι πσίζοντεί ini rijc· 
γήσ τήν όλεθρίαν μουοικήν των ή δε φνσισ άναλαμόα-· 
νουσα άπό τής μάστιγος τούτης, θά έπάνακτήοη τήν άρ-; 
χαίαν της γονιμότητα καί ήμεϊς. Μεγάλεθεε, Οά έμβα-ί 
θύνωμεν μεθ' ήουχίασ έν αύτή, θά καλλιεργήαωμεν αΐι·: 
τήν, θά μελετήοωμεν άδιαλλείπτως τους νόμους καί ιό, 
φαινόμενά της καί θά σοϋ προαφέρωμεν κατά πάσαν οτιγ-’ 
μήν νέον φόρον εΰγνωμοούνης, καί θαυμασμούΚατίι Buffon

ΠΕΡΙ ΦΘΙΣΕΩΣ

Ή φθίανζ χαλείται κτί pffla, κοινώς οί τακτικό, γτηκιβ, 
Φθίνω οέ οτιμο,ίνιι μαραίνω, έλαττό.ω τον όγκε,, ηΤοι 

τήκομαι ολίγον xxt ’ ολίγον. ,
Είνε πάθος, τό όποιο» κατ' ολίγον ισχναίνει το οώμα, 

καί ομοιάζει πρό; την νοατιράν άτροφία», ήτις προέρχεται |ξ 
ιδίας αιτίας, εξ τις τό «ώμα γίνεται Ισχνόν. ;■

Φθίσεως νπάρχονσι δύο είδη. *
λ ) Ή εχ φυματιώσεως κυρίως φθίσις καί
β' ) Ή έξ άποοτνιμάτοιν.
α*) Ή ία φοματιώοιως φθίσις είνε χλχρο.ομική, οάδόλώ; 

δέ μεταδοτικά). Είναι χτήμα, τό όποιον χλνιρονομοΰπιν ύΐ 
γονείς είς τά τιχν» των, όταν δ είς τούτων «ν« φυματιώ
δης 6 ίεεαθεν συγγενής έζ αίματος τών γονίων. Ή κληρο
νομική αυτή φΟίσις δέν μεταδίδεται χληρονομιχώς άνεξάο 
ρίτως είς όλους τούς γόνους- άλλ' είς τους «λείόνας, διό» 
τινές δια^εύγονσι την κληρονομιάν ταύτην δνεχεν ιδιοσυγκρα
σίας, τλην χαί ι*τοι έχοντες τό σπέρμα έν τω οίματβ 
μεταδίδοοσι την φυματΐεοσιν είς τούς απογόνου; αύτών, S 

ΑντοΟνύόα Κονρτόον·

ύπό τού Σου^ωνος τό 
οούτον χαθαρώς πα^άλτα 
σις τού ίππον τούτου ίγί 
vet© άφορμνι πρόβλημά^ TC44 νιωτίριοίζ βοφοΗν 
ναται δ Ιππος νά «ινάι^Λ 

ί Ο Zeo||C 
Saint - Blaire ά4γφ 
πβρι τού αντ'χβιμένου ίο 
του τψ 1827 πδρίβργαί « 
παμντιμα ev τ^ ουνβδριάό 
της ’άκχοΆμίας τών βπ 
«τολμών τής 13 Αυγή' 
«του. Ό διάο^μβς 
σοφός άνβφβριν Ιππον, ι-άα 
^στις εγιρών ίίς τούς 
προσθίους αυτού ποδας-? 
δακτύλους χ«χωριβμένθί 
άλλήΧοίν δέΧ
Ουδόν δέ το παράδοξόν,: 
ψού καί αυτοί οί ίστορ,ίί 
άναφι ρονσι πα ραδβίγμίό 
τινα,ώς τον ίππον τού Κ 
σαρος χ.τ.λ· ''1

Λ->.¥■'. i!·
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rttvai ορθόν βτι ή τοιαύτη φθίσις είντ κολλητική, μβ. 
μ«νή δια συγχρωτίσιως ιις άλλους μη ιχοντας τό 
«, 'τών φυμάτων. Εις πολλά ανδρόγυνα συνέβη δ είς 

φυματμδδης καί ή φθίσις ν’ άναψαν^ ιίς τό Sv τ©ύ- 
>)όσωπ®ν τό ε’χον τά φύματα. *Ωστ« κακώς πβιούσιν 

^απόμονώνοντες τόν έκ φθίσιως πάβχοντα χβίρ'.ν προφυλά- 
ί* τής χολλητικότ^τος, καί οι καταστρεφοντςς τά 

$ματα ή άλλα πράγματα τού θανόντος ίκ φθίσβως. 
■ίίίίδή όμως τά τοιαΰτα πράγματα ένδίχιται νά ώβι κεχο- 
^«Υα έξ «δρώτσς χ«< ίίλων αναθυμιάσεων έκ τοΰ βώμα· 
?τ©ύ «άσχοντος καί ενδέχεται να εςν» πλήρη έχ τών μ®. 

|>^λτΐκών μικροβίων του φθισιώντος, τότε καλόν είναι ταΰτα 
£ήάερίζωνται, νά καπνίζονται διά χλωρίου, νά έμβρέχων- 

διά φανικού οξέος ήο-τ.ωμίνου, νά εκτίθεται επί πβλ- 
λ'άςήμέρας ύπό τόνΉλιον «ν ύπαιθρω.Τό κάπνισμα «ά κ«ιο· 
μ’ίνου θείου (θιιώδονς οξέος) ιίνβ ίριστον απολυμαντικόν.

φιλύποπτοι δέον να έξέρχωνται τής οικίας καθ’ 
Ο^την πρός περίπατον, το εσπέρας προ τής δύσεως τού 
g^Thioi» καί νά κοιμώντα» εις δωμάτια εαΑ.λεα, καλώς ««- 
■$ζόμ«να, νά τρώγ®σ« χρέος οπτόν ή έφθόν ποικίλλον καί νά 

^ΠΕήΗύγωπι ττ» βρώτιν άλιπάστω»,
I' Τά φύρι.»τ« tflc κλτ,ρ»νθ|ίΐ*ής φβίσιω; γίνοτται ον μόνοι 
:»'* τοΐ; «νιύμοπι Κ«ί έντόζ τώ> μ^νίγγων, άλλα καί i®‘ 

Τής βλίννομ«μ€ρά»»ι; τής χοιλία; χαί τών ί.τέρων-άέν 
^ίναπτύοσο.ται, οδτι ωριμάζουν πίντοτκ άπαντα,άλλα τοά 

ίίατ’άρχά{ έχουσι μίγιβος «πόρου «ινά-πΐω; ααί χατόκιν 
μιγιθό.ονται χαί τινα ίχουαιν όγχον λίπτοχαρύου. Δοαψέ. 

“jiausi τρό» τ’ άχοίτήματα χαβ’ ό«ον τα φύματα αΰξονται 
•ζωτιριχώ; χατά τχ, πιριφίριιαυ, ίζ όλης ά«θι«τούχου σχλχ. 

ώριμάζονσιν έχ τού χίντρου, ίζ ού ίκτιίνιται ή μαλά- 
άν»«Κ τής πιρίίχομΐνχ; ίλχς πρό; τήν π<ρΐφίρ;ιαν, ήτι; όιαρ- 
φύγνυται καί τότ« ίξίρχίται ύλη ποώδης όζηρά,χαΐ όταν αζτη ΐίκι>^ ai βηχό; S έμίτου, y.iiti «νόν alriiJa«>r κ«· 
λούμι-,ο», τό οποίο, ίπουλούται· άλλοτι δέ χαλύπτιτα· 

^ήύπί μιμβράνη; «όνον χαί μένκι χονόν έχ τούτου άποτελίΐ- 
: *ήι.ΨΡίι”'/*σ ί’νβ''> ομο<<~ πρός τό τής διαστολή; βρόγχου. 
,. Τά φύματα τής φθίσίω; ένδέγοται νά μένωοι νιχρά

«ύζω-.τα. κατ' όγκον έξω'τ,ρ^ώς, χαί τότε ΰέν κί-οιε 
ΰλίδρια· διατηροότινόμως έλαφράν βρογχίτιδα καί διά τής 

ϊ βηχός εξέρχονται βλέναε άνευ Οίαταράζεω; τή: ύγιείας.

· ,’8γράφη στάρι τού θέματος τούτου καί μάλιστα ύπ«στη· 
•/ίχθ*1» δτι δ Βουκέφαλος βιχβ τάς ίι^προσθίους αυτού δπλά? 
^β^ισμίνας ώς δ ββνς, αλλά 
τοτβ έδιι νά έκαλίϊτο βοΰπους

5χι βουκέφαλος. Οί δέ φυ- 
5·τσ0οίφά< άπίοίΐξαν, δτι δ Βου- 
'ή<^αλος δέν έ’φβρβ χεφαλήν βο· 

αλλά άπ«νκό»(σιν τής κι· 
>>^άΜ> τον βοές ίπί τσο άριατ<· 
7.ροΰ' αύτοϋ μηρού, 
ί·' Αν&φίρβται δτι χ» τινι μά· "XV ^ολψιστής τις Συρία κός 

φ?«ύβας τόν ’Αντίοχον Φιλ©-
;έ πάτωρα καί συλλαβών τον ΐπ- 
ί·;' πον αυτού ιππίυσβ μ«τά θρι· 

: άμ&υτιχοό ύφους , αλλά τό 
ν'* ζώον έξ άγανακτήσιως δρμώ- 
:'..·μίνβν Παβι τά ά,νία ί5ς τούς 
ι·'«όντας αυτού καί ίρρίφθη ί'ις 
'::_?τ©ύς κρημνούς, <νθα άμφότιροι 
■''/ χ ατίΤυν** ρίγησαν. 
< Ή πιρίστασις αύτη άπο - 
' δκχνυοι τήν ίύγνωμ^τύνην, . ,β ,. , ,

ζηλοτυπίαν καί θλίψιν τού ϊππου, άλλ’δλα ταύτα τά προ | τό ισχνόν ίππάριον έφ’ ου έπίβαινίν «ή μάστιζ τοΰ θϋύ».
Ό Βιργ«ντόρςζ·

"ίνα χατορθωθί τούτο γίνβται χρήπις φώσφόρί*« ά^»φν 
χαι τόνιχών. Ή χρίεις αυτή, αν διν (πιφέρ^ την’ Ηί&'ν ’ 
τών φυμάτων, owrAu ιις τήν βραδύτητα τού ολίθ^ου < 
τέλους,

Η ^ρήφΐς τοΰ φωσφορικού «σδιστίου ώφιλιΐ πρός τήν ·ξ 
άποβνημάτων φθίσιν, καί έπιτα^ύνιι την ώρίμανσίν χαίτην 
έκούλωσνν μβτά τών τονιχών φαρμάκων.

β’ ) Τό άλλο ιίδος τής φθί«ως προέργβτοκ ίζ άποοττ^μά ’ 
των πολλών ή ένος μόνον, προςλθοντων sx πνιυμονίας και 
άλλων χρονιών <ρλθγώσ*ων του παριγ^ύματος τοΰ πνιυμο- 
νος. Το τόιούτον άχόστνιμα ώριμάζιι χαί τότβ διαρρυγνύβι 
τούς π«ρί αυτό ιστούς χαί βυγκοινων» μέ βρόγχο», δι’ ού 
ίκπέμπιται ή πυώδνκ ΰλνι* ίκ δι«ρρήξ<ως τών ιστών δι«ρ> 
ρυγνύιται καί Sv ή πλιίονα τρι^οίώή άγγ*ι» αίματος ’ καί 
έξίρ£«ται μ«τά τή; ΰλχς ή καί τών πτυέλων αΐμόφυ^τος 
υλη, η αίμα.

Ή τοιαυτη φθί^ις δέν ·«»· κολλητική, άλλ' ούτι μιταδο- 
τική έκ κληρονομιάς.

Βα^χτς -ψιθνρτσ-μ^ς δίδ$τ τδ σημΗον τοΟ πολέμιου, 
δν οί άνεμοι κημύσσονσι κατ’ άλληλων. Αϊξνής 
τΛν μανίαν αύτών έξαγγέλλονσι συ μίγ
ματα» Νύξ πνχνλ χαλύπτε» τόν ούρανάν καί τάν 
σνγχ<ει πρός τΛν γ^ν. Ό κερβννάς, 5«ασχίζ<υν τά 
Ερεβώδες τούτο κάλυμμα, διπλασιάζει τλν σκοτίαν. 
Βρονταλ κυλιόμενοι καλ άντηχούσαι έπ\ σειράς 
όρέων διαδέχονται ή μία τΑν άλλτιν καί σχηματί- 
ζουσι μυκηθμόν Αρέμα dnooGewtfpevov και μο
χθούν τα ώ? έκείνος τών κυμάτων. Είς τούς κίο- 
νισμοιίί, ούς τδ όρος έκ τών βροντών καί τών 
άνέμων λαμβάνω σείεται, δίαν θίγεται, κα\ έκ τών

I σόντα έμειναν έπί τών νεφών του Όλυμπου μετά τών αχτίνων 
I τοΰ ήλιου, αΐτινες «χρύσωσαν τήν χαίτην τών ίππων τ©ύ 

Απόλλωνος μέχρι τής ημέ
ρας καθ ’ ήν ήρ^ατ© ή Τω- 
μαΓκή μυθολογία. Οί Ουνοι, 
τά δίποδα αυτά ζώα, «λεγεν 
δ Άμμιανός, έζων τόσον δεά 
τόν ίππον των, δσόν καί άπο 
τσας ίππους των,λότε τό μέί» 
γάλα τών φορβαδων αύτών τοΐς 
έχρησιμιυεν ώς τροφή, τό δέ 
όλίγον,δπερέ'τρωγον ίξ αύτών 
κρέας,ελαμβάνετο μεταξύ τού 
έφιππίσυ καί τής ?άχιως τοΰ 
ζώου ώς μάλλον τρυφεραμε- 
νον.

Ό όέ Αττίλας ώδηγει αυ
τούς είς το έλάφιον τά πάντα 
δηών και καταστρέφων καί μή 
άφίνων λίθον έπί λίθου εν 
ταΐς πόλεσί, δι’ ών άήρχετο. 
’Οποίον δέ ασυνείδητον μέ

ρος ίξετέλεσεν έν τή εστορίφ
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..... ηατάγου χείμαρροι
ταχείς καταΛίπτονΟΊ. Τά ζώα έντρομα έξορμώσιν 
έκ τών δασών είς τήν πεδιάδα χαί ύπό τήν λάμφιν 
τών άστραηδν τρεις οδοιπόροι, <5 Άλόντζος Μο- 
λινά καί δύο όδηγοί τον, ώχροί έβλεηον διερχομέ- 
νονς πλησιέστατα τδν λέοντα, τήν τίγριν, τδν λνγ- 
κα, τήν λεοπάρδαλην, έπίσης ώς αύτδν τρέμοντας. 
Είς τδν γενιχδν της φύσεως κίνδυνον δέν ύπάρ · 
χει πλέον Λ άγριότης καί δ φόβος. τδ πάν ήμεροί.

Είς τών δδηγών τού Άλόντζου, έν τφ τρόμω τον 
άναβαίνει είς τήν κορυφήν βράχον- Χείμαρρος, 
δστις άναπηδών έξορμά, έκριζοϊ τδν βράχον καί 
τδν παρασύρει καί δ άγριος, δστις περιπτύσσετάι 
αύτόν, σνγκνλ<εται είς τά κύματα. Ό έτερος Ίν 
δδς καταφεύγει είς τι κοίλωμα δένδρου. ’Αλλά 
στήλη ηνρός, Ας Λ κορυφή έγγίζει τάς νεφέλης, 
καταδαίνει έπί τον δένδρου , καί τδ κατακαίει 
Ϊ.ετά τοϋ δυστυχούς, δστις προσεπάθησε νά σωθμ 

κεί-
'Εν τούτοις αί δυνάμεις τοΰ Μολινά παλαίοντος 

κατά τής βίας τών στοιχείων έξηντλοΰντο, έβάδι- 
ζεν έν τφ σκότει δραττάμενος τών βιζών καί τών 
κλάδων τών δένδρων, άτινα συνάντα χωρίς νά σκέ- 
πτηται περί τών όδηγών του, δνευ άλλου αίσβή- 
ματος Λ τής μερίμνης περί τής ίδιας ζωής· καθότι 
ησαν στίγμαί φόβου, δτε πάσα συμπάθεια έκλείπει, 
δτι ό άνθρωπος είς έαυτδν πμοσηλούμενος περί 
έαυτοΰ μόνον ένδιαφέρεται. Τέλος φθάνει έρπων 
είς τούς πρόποδας βράχου άποτόμου καί ύπο τάς 
λάμφεις τών άστραπών βλέπει σπήλαιον,οϊ- τδ βάθος 
καί Α σκοτεινή φρίκη ήθελε τδν παγώση έίλλην 
στιγμήν. Καταπληγωμένος, κατάκοπος ρίπτεται είς 
τδ βάθος τοΰ άντρου έκείνου, έκεϊ δέ άποδίδων 
χάριτας τφ θεώ πίπτει είς νάρκην.

Ή θύελλα τέλος κατευνάζει τήν μανίαν αύτης, 
οί άνεμοι παύουοι συγκλονίζοντες τδ όρος, τά ύ- 
δατα τών χειμάρρων ήττον όρμητικά δέν μυκών- 
ται πλέον είς τά πέριξ, καί δ Μολινά αισθάνεται 
διαχεόμενον είς τάς φλέβας τδ βάλσαμον τού ύπνον, 
δτε κρότος τρομερότερος έκείνου τής καταιγίδος

— To χόρτο», Ιλιγί·» ό άγριος ουτος άνηρ, δό φύιται 
πλέον θπόθιν ο ίππος μου διαβαινοι.

Γ.
Ό Ό Τκλμ τθς ‘AatxaAvfttK.—

’Ο*Αγικ Γεώργιος·— *0ημ«« ία Brunetaul.—
Οέ-βογ*} fiAttMt.— 'B tirit&r.— ’KpfAvunt <τχ/»αης.
">* *0 Ό xaid ZafaUfjroi. — aapovbc

<·η^ ref — Αί octrpeOMiai. — Ό —
Tj rtJoc irie xApov.— Ό - n jMpAk ref -
Ό tex/fpiy*.

Έπί τών ipsmtuv της ‘Ρωμαϊκής αύτοχρατορίας ά»ιγιΐ· 
ρσται νέος xitfuoc δια τής ίλιύσιως του χριστιανισμού καί 
τής ιίρηνικής ικιένης θρησκιίας, ήτις «αρουσυίσθη άς τδν 
κόσμον άνιυ σκηνών. Ό ’Ιησούς ιΐσέρχιται ιίς Ίιρουσαλήμ, 
ούχί ίπι?ππου άλλ * έπί όνου, τοΰ κατά προτίμησιν άνατο· 
λικοΰ ττυτου υποζυγίου ζώου. Όμβίως 6 βίος τών πρώτων 
αυτού άποστόλων, άπλοίκωτάτων άλλως τι άνδρών, άπο- 
xXiht τ^ν Φυνκργαβίαν τοΰ πολψικου xat euat σκήτου τούτου 
ζώου. Ό δό δγιβς Ιωάννης ό Εύαγγ·λ<«τή;, γραφών ττ,ν aiwdJvfir rov avatpipet τι πβρί ffup.€oltxot> τίνος τίρατος 
κκταγορίνου έζ ίππου καί το δπ&Γον sxvotc άντιπροσωπίύίΐ 
πάντα χαχόν ίππον ύπδ τδ όνβμα « ίππος τΐ^ «ποχαλύψάως·

Μιταξν τών άγιων μαρτύρων της πρώτης. δποχης τής 

πλήττει τά ώτα αύτοΰ, καθ' ήν στιγμήν έμελλε 
άποκοιμηθή.

Ό κρότος ουτος παρόμοιος τώ τών προστριβο· 
νφν χαλίκων προέρχεται έκ πληθύος δφεων, ων 
άπήλαιον είναι τδ καταφύγιόν των· ό βόλος εί 
περιενδεδυμένος ύπ’ αύτών, περιπεπλεγμένοι 8έ 
είς μετά τοϋ άλλον, καί κινούμενοι προξενοΰσι τ 
θόρυβον? δν αναγνωρίζει ό Άλόνζος- Γινώσκει < 
τδ δηλητήριον τών δφεων τούτων είναι έκ τών 
ξυτέρων, δτι άνάπτει πάραυτα είς άπάσας τάς 42 
βας πυρ, δπερ κατατρώγει καί θανατοϊ τδν δυσι 
χή δστις ήθελε δηχθή ύπ’ αύτών. Τούς άκούει 
νομίζει δτι βλέπει αύτούζ έρποντας πέριξ ή κρέμα 
μένους έπί τής κεφαλής του καί έτοίμους νά ορμή 
σωσιν έναντίον τον, τδ αίμα τον πήγννται νπ 
φρίκης, μόλις δέ τολμφ ν' άναπνεύσ?. "Αν θέλ 
νά σνρθίί έξω τού άντρου,φοβείται μή διά τών χει 
ρών ή διά τών ποδών πατήσμ κανέν τών έπικιν&ύ 
νων έκείνων ερπετών. Κατεπτοημένος, φρικιών, ά 
κινητός περικυκλούμενος άιτδ μυρίονς θανάτους 
διέρχεται τό πλεϊστον τής νυκτδς τρέμων νά ίδι 
τδ φώς μερφόμενος του φόβον, δστις έκράτει αύ 
τδν προσηλωμένον έκεί, καί προσπαθών παντί σθέ 
νει νά ύπερνικήσμ τήν αδυναμίαν ταύτην.

Ή ημέρα ήτις ήλθεν νά φωτίσμ τό σπήλαίον έδι 
καίωσε την φρίκην τον. ’Επρεπε ν’ άποβάνη ή ν 
διαφυγή. Συναθροίζει έναγωνίως τάς όλίγας δννά 
μεις αϊτινες τώ ύπελείποντο, έγείρεται βραδέω 
καί τάς χειρ ας έπιστηρίζων έπ> τών τρεμόντων γο 
νότων έξέοχεται τού άντρου καταβεβλημένος κα 
ώχρδς ώς φάσμα,δπερ έκβαίνει ^οϋ τάφον. Αύτή ι 
καταιγίς, ήτις τδν ερριφεν είς τδν κίνδυνον, τδ 
προεφύλαξε. Διότι ά αύτδς τρόμος κατείχε τούς δ 
φεις καί τδ ένστικτον έπιβάλλει είς τά ζώα νά παύ- 
ωσιν όντα κακοποιό, δταν εύρίσκωνται έν κινδύνω: 

Αίθρια ημέρα ίπαρηιόρει τήν φύσιν διά τάς κα 
ταστροφάς τής νυκτός. 4άση, ών αί κορνφάί .τήν : 
προτεραίαν διήκον μέχρι νεφών, έκειντο κατακε- 
κλιμμέναείς τήν γην, έτερα έφαίνοντο άνομη όνα ·: 
φρίσσοντα. Λόφοι, ούς ό Άλόνζος είδε σνρογγύ·';

χρ<«τιανιχής έχχληβίας δέον ν*« άναφέρωρι* «νταίβα τδν. 
άγιον Γάώργιςν, τδν μαρτυρησαντα ύπδ την βα«κλ«αν τοΰ \

*0 ϊτίΛο£ Incitfltua ϋπατος·

Διοχλητιανβΰ καί γβνόμβνον προστάτην τής ’Αγγλίας. Πάν- ί 
τοτι δ< δ άγιος Γεώργιος ίφιππος καί pu την λόγχην άνά 
χίΐρας elvac έτοιμος να έπιπέβ^ νατά τών ίχθρδ* της, ονί 
ατιγαιαίως καταδάλλβι, Ό ίππος τοΰ άγιου Γβωργΐου ίίναι

•Τ.,,Λ,,ίΐ,^Ίί
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ν (ίναβάλλσντα αύτων κόσμον, δνινοί· 
; χαράδρας κα\ τΑ κατ^σχν

ι dtft&v σπλάγχνα- Γηρανά δένδρα έκρ^ζωθέν-

£κφ«ρρίφθησαν έκ τον ύφους του δρους' Λ πί- 
, φίφοΐνιξ, τδ ίερόξνλον, τδ κακκάον, Α κέδρος*

β ί&νπτον τίιν ηθδιΑδα διά τών «θρανσμένων 
κορμών. Βράχων θραύσματα κατβδείκννον 

σιν τών χειμάροων η βαθβία κοίτη Αν ηλΑ- 
*ώων πράων, σκληρών, δειλών, αγρίων, άτι· 
βτεπόθησαν κα\ έςεδράσθησαν <τπδ τών ν· 
ν.
,τοντοις τά 5δατα ixpiovia Αχινόν τά δάση 

τλν πεδιάδα ν’ άναζωογονηθώσιν ύπδ τδ θά λ 
τΑς άναγεννω μόνης Αμέρας· Ό ούρανός έ$αί- 
είμηνέάσας πμδς την γΑν κα\ προσμειδιών 

τη μετ ’ εάνοίας καί έρωτος> Ό.τιάνέπνεεν άκό- 
. Αρςατο χαιρόμβνον τΑν ζωΑν. Τά πτηνά κα\ 
άγρια ζώα αλησμόνησαν τλν φρίκην των, διότι 

εΐα λάθη τών δεινών είναι δώρον,οπερ Α φύ· 
ώρησε, καλ τδ οποίον Λρνήθη τοΐς άνθρώποις-

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Περί αύτβναφλέξεως τού ξηρού χόρτου—Ό 
Ϊ..Γ«ίη5λχχδ»|μο«ιιύιι t« εξής πιρί τοϋζητήμ<ιτ« τούτου, 
(‘χβ^χάΐ μίβον τδ δποΐον Ιδοκίμαβα ρ.ς δύο πιριπτώοιις, και 
'►. δποΐον πρφυλάτΛΐ άπολύτως κατά τής αύταναφλέξβως 
ιύ ξηρού χόρτου, καίτοι ίπίκκτο ήδη ό χίνδυνος πυρκαίας, 
ιλ. ή χρή^ί τ®ΰ «λατος' eivac ομω; ανάγκη τδ χόρτον 
ϊ *4ριίχτ| άκόμη ύγρασίαν τινα διά νά ούναται το προ στ ι

όν άλας νά διαλυβή δια τής υγρασίας καί τής δαρμό
ς καί νά ίίσδύβγι βαΰίως ίίς τδ χόρτον.

διάκζΜόιν τοδ ^άμβακος Από το® 
ίαπτίζομίν το ύφαβρα ιίς οίνοπνβυρατώοί; οιαλυν.α 
ικοΰ όξίος καί ίπβιτα ιίς πυκνόν διάλυμα άνβρακ'κοΰ 

>ίου όξινου χολ τίλος d; πυχνδ» διάλυμα σόδαν τδ \mv 
at ροδόχρονν, ό βάριέαξ ptivet άχρους.

ώτος Ιππος, όστις πηγάζβι έκ 
θρησκευτικών παραδόσβων τώ* 
ων χρόνων τξς χριστιανικής 
ησίας.
) δέ άγιος Μαρτίνος, δν ή Α Γραφή [Λδς παριστφ ώς τόν 
Ιτίρον τών ανθρώπων, θίωρβΐ- 
ί μάλλον φιλβλςήμων τών μβ· 
θν όδών καί παρίσταται πάν- 
βφίππως διαμοιράζω* τό ίμά- 
άυτοϋ μ«τά τού χαλού Σα-
του.
ά Αγγλικά νομίσματα «πί 
ιν Χρόνον Ιφιρον οπισθβν αυτών 

Τ...πον τόν Άγιον Γεώργιον. 
Ηίτω δε όσάχις ηθβλον νά άνβ- 
■tptoct πιρι προσώπου άγορασθίν- 

ή χώρας κατακτηθβίσης ύπο 
απίστου ’Αγγλίας μ«τεχ«ρ(- 

ίγτο την ακόλουθον χαρακτηρι- 
ϊκχήν φράσιν λίγοντβς :

Την νίκην ήρα το τό ιππικόν 
Άγί«υ Γιωργίου.

: Ή 'Αγγλία ςξίλβζιν ώς πολιοΰ· Ό "Αγιος Γεώργιος.

Ί ' ' ' ; '5
JExiX6ov<hii κόλλαι κολλα^ό^ί'ά^ν.^^^ί^1'^ 

παρασκευάζοντας συνήθης U 2—2 1 μςρώ* 
100 μςρών καλής άμύλοκόλλας ή <ξ 1 μέρους στοαρίνης..ήάϊ· 
100 μι ρών άμυλο κόλλας' ή στιαρίνη συντήχιται μιτά ·\ί&·,'Λ'ώ 
μιρών αμυλόκολλας, άφοΰ δ: λιιστρί€βται καί λαμ· ^
Civic τήν προσθήκην τών 85 μιρών τής αμυλόκολλας.

Προς σνντήρη^ιν τοΟ κρέατος.—Χρησιμοποιιν. ■ 
ται τό βαλιχυλιχόν όξύ ώς έξης t διαλύομιν ev μέρας τούτου '?? 
ιίς 500 μέρη καθαρού δδατος καί έμ^απτίζομχν τά τιμάχια ? ■ 
τού κρέατος έπί V) ώρας ίντός τοΰ διαλύματος, τό αυτό 
έπιτυγχάνιται προβτρίΟομέ’Ου ταυ κρέατος διά κόνίως σά- ,. 
λιχυλικαΰ ύξέος.

*Η αντανάφλβξτς τών Ανθράκων.—Τό Ηαύάρ.\ - 
χιών τών Ηνωμένων Πολιτιιών προέβη ίίς πβιράμάϊάϊέρός? > 
ίξακρίβωσυ/ τής αύταναφλίξιως τών άνθράχων, χατώρθώαλ 
οι νά δώστι πολυτίμους πληροφορίας πρός αποφυγήν τού 
φαινομένου τούτου. Ό ανθρακίτης ιιν* ακίνδυνος· ιύανάφλιχ- 
τα ι μόνον live οί λιπαροί καί άσφαλτοΰχοι άνθραχίς. Ή 
άνάφλιξις τών άνθράχων δύναται ν« προκληθή έκ τής συμ- 
πυκνώσιως καί άπορροφήσιως τοΰ 'Οξυγόνου του άέρός ύπό 
τών ανθράκων,δι ’ ού ή θιρμοχραβία ίπι τοσοΰτον άνυ^οΰται, 
ώστ< έπέρχβται χημική βνωσις μιταξύ τών υδρογονανθράκων 
καί τού ’Οξυγόνου. Τοΰτο συμοαίνιι ιδίως, όταν ©< ανθρακίς 
ήνι λίαν πυκνοί καί πτηκιχοί, δταν ή ίξωτοριχή θιρμοκρα» 
τία ιινί έπίσης υψηλή καί δταν έλλιίπη ό δέων άιρισμός. 
Έτιρα αφορμή αύταναφλέξιως ιίναι ή Ιπίορασις τής ύγρά· 
βίας τοΰ άέρος έπί τού θιίου πολλών ανθράκων· ινταυθα 
©λιγώτιρον βπίνβργβι ή θιρμότης τής χτ.μικής άντιδράσιως, 
παρα τό πιριστατικόν ότι οι δνθρακβς θραύονται χαι διαι
ρούνται, καθίστανται £< ούτω καταλληλότιροι διά τήν απορ- 
ρόφησιν τού οξυγόνου- Μιγάλη μέριμνα πρέπιι έπομβνως νά 
δοθ$ (ίς τήν ίγκατάσταοιν τών άνθραποθηκών τών πλοίων.

—_ , ν~ Γ \π_· ΐ η> -

:ί-*έ
■ h'Τ

Ένα λαμπρό άστέρι άη ’ τόν ούρανο 
τό γλυκό φώο «κορπίζοι στήν καρδιά μου, 
κ’αΐ τδχω γιά γλυκχιά παρηγοριά μου 
έδώ στήν Ιρμη όενιτειά πού ζί·.

χον αυτής ιίκόνα. την του ’Αγίου 
Γίωργίου ίφίππ&υ,ίίοατα χα< ίπί 
τών βΰνοσήμων αυτής μονό«ρων$ 
μυθώδες ζώον,ήτοι αυτόν τον πρ*?· 
χατακλυαμιαιον ίππον, ώς φαίνε
ται, άρχήββν φυσιχώς ιστολίβμέ· 
νον οιά χίρατος ίν τφ μββφ τού 
μβτώπου.

Μόλις ή Γαλλική κυριαρχία ίγ> 
κατίβτάΰη ίν Γαλλορωμαϊκγ, 
χώρα, τδν ίππον ςλαόον ώςοργα- 
»ον διά νά παίζνι τδ θλιββρώτβρον 
μίρος ίν τη αποτροπαιωτέρφ 6ανα· 
τι*ή «κτ·λίσ« ίξ ών ή ιστορία 
βχίΐ άναγράψίΐ. ‘Η Λοθαριγκία 
χαί ή Αύστραβία διαφΗλονιχοΰσι 
τάπρωτίϊα. «Κατά την Ιποχήν 

’ ταύτην,λίγίΐ δ Βίκτωρ Δρυρουί!, 
δίν ύπήρχον πλίον άνδρις οιά νά 
βαοιλιύβουν ίν Δύβτραβίγ καί 
Βουργον&φ,άλλά τέββαρα παιδια 
μ<τά τήςπρομήτορος αύτών ΒπίΠ- 
ehftUt, ήτις παρίδόθη ύπο τών 
στρατιωτών αύτης ιίς την υιόν τοΰ
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Ωχρό φωτίζει -ι’ ή καρδιά μου κλαίει, 
μού μειοιά, όταν ίγώ πονώ, 
καί τρεμοσόύνει καί σιγά υοΰ λέει, 
0ά σούση, σν δεν πούοω νά θμηνώ.

Γλυκό μ’ άστέρι μή μ’ έγκσταλείπης f 
σ’ όρκίζουοι νά παυσω νά θρηνώ 
ένόσω ού μοΰ λάμπεις απ' τόν θύσανό, 
θά δ·ώ£ω μακρυά κάθε σκιά τής λύπης,

θά χαίρω, Θά γελώ σάν άνατέλλης 
ολόφωτο νά φέξης τήν σκοτεινιά 
κσ! μιά αχτίδα χρυσή νά στελλης, 
θερμή έλπίδα στή βαρυχειμωνιά.

Κι όταν υαύρη μοίρα άπό σένα μέ νωρίση 
μή οούσης, άσερον σύ, μά φώτιύ’ άλλουνούς 
Τό τάφο μου μιά άχτϊδο σου <2c φωτίση I
Πώς οέ ύηλεύω, πού είσαι σύ στους ουρανούς

Ελένη Φωτιά

ΜβΣΑΤΚΟΝ

Κόρη δραστηρία, νοήμων καί καλής βουλήσεων, όνε υ πείρας, 
ούδένπροσήκον δύναται πράόαι.

X
Τά πάντα ή ουνήθειο δαμάζει.

X Ζ
NoOc έστι 06ία δύυ.αμις, τό nvcCpa, ή σοφία, ό Θεός, ό τά 

πάντα ποίησαα ίκ τοΰ μηδενός, ού τό μέγεθος τής όυνάμεωε 
σκατάληπτόν ίστιν.

X
Πρόνοια xal έ π ί ν ο ι α έκ τών τού Θεού μεγάλων δυνό· 

μευ>ζ είσιν, ών μέρος κατά τό μάλλον κ.σΙ ήττον έδωρήοβτο τοτς 
άνθρώποιο.

X

αδυσώπητου αυτής ίχθριν Φριδιγόνδου. Ούτος «πιτιμήσας 
αυτήν διά τον θάνατον δέκα βασιλέων τήν παρέδωκεν επί 
τριήμερον είς τάς ύβρεις τού στρατού ττς, βιτα δέ, προσδέ- 
σας βύτήν βες την ουράν άδαμάστου τίνος ίππου, την έγκα- 
τέλειψε, >

Μέχρι τής εποχής ταύτης ό 
ίππος δέν βιχε προοριοθη νά 
σύρη βάρη καί φορετα, Το μέ
ρος τούτο επίφυλάχθη «υτιρ 
βραδύτερου. Έπί 100 περίπου 
έτη άπιστη *ό ένδοξότίρον μέ· 
ρος τής ιστορίας του. Ήτο 
πάντοτε δ πϊστός ακόλουθος 
και σύντροφος έν «αντί άγώνι, 
οί.δέ πολεμάρχαι ουδόλως επί
τροπον αυτζ» νά καταβι^ασθή 
εις *ά έργα της γής/δι’ήν 
ιιχον προορίσει τον βουν. Υ
πήρξε δέ ό αγενέστερος υπηρέτης τοϋ ανθρώπου εν παγτί πο· 
λέμφ και έν πάσ^ μάχ*|»

Ό ίππος, ώς φαίνεται, κατάγεται εξ «υγβνους ύλης, διό 
πάντοτε έξεύγνυον αυτόν είς θριαμβευτικά άρματα. ·Ή Γε
ρουσία τής Ρώμης άποφαοισασα, ί*α το άρμα τοϋ Κνίσα- 
ρος παρασκευαστή όσον τό δυνατόν πανηγυρικές καί συρθη

Ό μνΟώδης ΪΙονόκε^ω^.

Ό άνθρωπος'είναι λογικόν δν,δπερ συμμορφοΰται πρός άλας 
τάς περιστάσεις καί συνηθίζει πρδς πάντα τά 8ε>νά,

X
Ύπάμγίι έν πράγμα χείρον των έλαττωμάτων καί κακιών του 

ανθρώπου, καί τούτο ctvcn οί ψευδεϊ< ένάρ&τοι.

X
θυσιάζων τκ τά πάντα sic τά καθήκον αύτοϋ ·ί«αι (U0aioc 

ίτι 0ά φθάση sic τήν εύδαψονίαν.

X
'AotKwc μή βπόκτα χρήματα, άυ θίλης έπί πολυν χρόνον να 

μείνωσιν έντόο τοϋ οίκου σου διότι.τά αδίκως είς τήν οικίαν 
ε(σελ6ύντα δέν διατηρούνται.

X
Ή δύδαιμανία civt tic τών σκοηίιν τον «ίνΟρώπον, είνε 

όμως ούτε ό μόνος outs ό κύριχ αυτού σκοπός.

X
Ό άν&ρωποο είνε υπεύθυνος δι’ δλαε τάο πράξεις αύτου, ' 

άλλ.σ ταύτοχρόνως καί άνεύΟυνος, όταν ύπεροολικόο φόόοε 
άφαφή απ’ αυτού τήν χρήσιν τού λογικού ν

ΠΟΙΚΙΛΑ

ΚΎΚΛΟΝ 6Ν ΑΜΕΡΙΚΗ
Ό φο&ρ'ος χυζίών, όστκ ίπροίότηοο «οβαρωτάτο, ζτιμί« si, τήτ 

Μιοίτότα καί Βισχονοη» 'ηί ’A|«p«fc. ίπ,ξ,τάβη καί >ϊί τίι άί)ι« 
Πολ>«Ι«< πρό< ά>»τολί(· eilMiits.t, *4λ>« χοτιοτρί^ητα·., πΧίο> 
δέ των τρι«*οσίω\ ctp*0j««vT®< νο«ροί. , _ 1

Ό δχλόο των διαφόρων gupi«i'>v, ,0<ώρτ\« την Οίομηνΐο, I
ταύτην ώ< «Οντ|*οτ»ν"τ»ΰ χότμΛΜ. Ε« τΐ παρ,χχΧήτια νίνο.«< ] 
μ,γάλιι Χιταν,Γαι. 4 δό «ρο,τοιρ>«ζίτα« δια τήν ή>.ή|αν ττ^ j 
αρίατωο διά γτνιαώ. «ζο|>ολογή«,ων. Πολλοί ίτρίΚΧάύησαν, «λτδατόι-Ι 
δί χαΐ ίδίω! γνννί.Τζ χαττλή^ίηιαν ύττό βρ.ηι»1η^|« χαΐ ύστ«- | 
ρι·μ«0. Ή ττίλκ τής Νιας Ρώ|ω»δ «ατείτράφη <ί ολοαίήρον 2001

ύπό ΐΐσ«ά;ων tanc&i '(«πω», ήχολ.ιιβησί πιβτΐ» ά·»τιγρ«φή·. · 
τοϋ άριιττος τοϋ φοίδου ΆπόΜωνος. Οί Φράγκο, όρ,οί^ί 
ίπραττο», άλλ’ ίποίοον «ξ«1ρ««ιν «α τό βασιλικόν 4τομο»< 
Ιπιτρίοοττος ti< αότό >ά άνητο-ΐ ίπί βριαριβουτίζοϋ ί.ρ|χατος;ί 

. . · - - ..___  ·Λ ο: V—συρόμενου ύπο πολεμι.ςκών ίππων. Ό δέ Σατωβρι.άνδος eij | 
τούς Μάρζνρας αύτοϋ ε’γραψε-Ι 
ώραίαν σελίο» περί τού αρμα^ί 
τος τού Μεροβαίου, μεταόαι·| 
νοντος είς μάχην έ’**τίον τώ^ί 
Ρωμαϊκών λεγεώνων. Οί ’Ap-j 
γοί βασιλείς είσήγαγον τούς] 
βόας είς τάς τελετάς των άν-^ 
ταγωνιζδμενοι πρδς τούς θριαμ-^ 
βευτικούς, ώς άνωτέρω, tn-j 
πους έξ ου συνετάχθη και το| 
περίφημων οίστοιχον ι |

Quatre boeufc alleles d’n» pass 
tranquille el lent piOmenaientl 
dans Paris )e monarque indolent.!

Ήδη έν τή ανατολή σημαίνει ή σάλπιγξ νέας θρησκευ-j 
τικής αιρέσεως. ' .1

Νέος προφήτης αναφαίνεται καί νέα θρησκεία άνιδρύετα^ 
είς διάστημα ύλίγων έτών. Ο Μωάμεθ. νέας θεολόγος άραψ^

S
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ι
καί 1000 έπληγώθησαν. Al πυρχαϊαι εξακολουθούν την 

·, επί ιχίάσεως κολλών μιλλκυν.

Η
*

/·;.■ ΑΝΑΚΑΛΎΨΙΣ Ν6ΟΤ ΚΟΜΗΤΟΥ
άνεχοινώβη «ιϊηβκ «ίς τ» ’Αστεροσκοπείο* τών fO κομήτης Χόλμί, τόν δττοϊσ. άηχάλυψεν δ άστρονό ιχ 

φέρει τό όνομα, δεν βύρΙσχεται εις τήν τροχιάν, ήτκ τω 
Ή τροχιά τον <’νε μεταξύ τής Γή< χαί τού Διός. τή* 

■' δέ χβτά 7 ετη. Ό κομή*ης ούτος e’w δρατός μό»ον διά η·>ι>. ν πρώτοι δέ όβτι< παρετήοηβε* αυτόν <’·ε 6 Περί* 
ι ’ροσχοκείο» τοΰ ίρου< "Αμιλτων.

Ί·
ΟΑΝΑΤΟΣ EK Τ£ I ΟΠΟΣ1 ΑΣ

■γοτέτή περίπίιοχκ δηλητηβιάσεως αναγγέλλεται από τήν 
• Ι»«;Κ'*τά τηλεγραφήματα tx Ν. 'Γόρκης πρδ< τ« άγγλιχάς(stbj^^(k 6t< εν ι* τών έχει νο«οι«μείων χατάχειται ir&ig'6’.»ar4C 

ργός άπο τή'· αολλήν καιάχρηβιτ τοΰ τ«ί>ν. Ό ζυλο«ογ<κ 9 ηβλλών ετώ» βννείθιζε νά αίνη τσάντα χυττίλλα^τοαϊ 
• ιβ» ι Ειχί χαταλειφΟή ύ*ό άληίβύς «άίους. 01 ιατροί ί«ω?ο5-

Τ^,οίν του ώι μίεν εκ τών μάλλον άίιοσηαιιώτων, aitivci 
τχ« · f ασίηβάν ποτέ είς τήν ιατρικήν έαιβτήμην.

_ _ __

ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΓΓΝΓΟΝ

maim ns κ usms inuun
ισκευάσατε ισχυράν σαπωνάδαν διά κοινού λευκού 
; καί χλιαρού υδατος βν θερμοκρασία ώς έγγιστα 
ντε βαθμών, διαπεράβατε εέτα το ύδωρ τούτο διά 
πομάκτρου,δπως οϋτω άφαιρέβητε τά μη διαλυθέντα 
ιμάχια τοϋ σάσωνος καί άναμίξατε όλίγην καθαράν 
$ην εν άναλογίφ Ίσαπωνάδας προς γλυκερίνης, 
γεενη καλώ; ή άνάμιξις άνακινήσατε καλώς τά πε— 

• ινα. ταϋτα καί θέσατε τδ περιέγον ταΰτα άγγείον έπί 
μέ^ομς, μέχρις δ·ου βχηματισθή επί τής επιφανείσς 

Χΐυήόν κύταλον (κόρα),τότε ά^.ιρητε τό κυταλον 
ύχΐ μετσγγίζετε τό καθαρόν υγρόν ίνΛτινι φιάλη την 
άώματίζβτε, όπως δίατηρησητε αυτό έφ’ όσον χρόνον 

ι » άναλλοέωτόν.

&

«υ?οκαλουμενος Απεσταλμένος τού Θεού, έλθών έφίππως έκ 
Μέκκα; είς Μεδίνην διδάσκει τόν Ισλαμισμόν. Χάρις τοϋ 

λου Γι βριήλ, οστις δωρει αυτ<μ την περίφημον φορ- 
οαδα l'll’BOrak «τελεί τήν θείαν αυτού αποστολήν, Ή δέ 
• φυ έκ^ΰέχβας κληθιισα υπό τών όπαδών του Έγειρα 

«*ήμί*ο ·$Γ:τγι.έάτίρίίρ νίαν χρονολογικήν έποχην. ΌΜωά- 
ι Ηότρέφίι Αί τό νέον δόγμα του άπασαν την Βόρειον 

'Δνρ.κ^ν διά καταπληκτικής πειθούς.Μιθ’ όση; δέ ταχύτη· 
ίριβτιανίσμδς προς Βορράν τής Μεσογείου, ούτω καί ό 
ισμός κερδίζει άπαν τό Νότιον μέρος τής μεγάλης 

« πίριξ τής όποιας θά παίζηται πάντοτε ή Τύχη τοϋ
*

i τήν νίκην του ό Μωάμεθ αποστέλλει τήν είδησιν 
Μέκκαν διά μέσου έννενηκοντα πέντε φορβάδων, έξ ών 

*έντ< μόλις εφθασαν είς τον πρός δν δρον καί ών τά 
α διεφόλαξεν ήμϊν η ιστορία. Ό Μωάμιθ τάς δ'.ι- 
μέτά τών μιγαλειτέρων τιμών. Καλούνται τινε;

'έ. Μ*ν«κιί, Κοχίλ, Σακλαονιέ καί Τζαλφέ.
φοράνταύτην ό ίππος εισέρχεται είς την σκηνην κατ’ 

» ιι διά τών μεγάλων αυτών γεγονότων καταθορυβούσιν 
Ίσπκ/:«ν και την Γαλλίαν, τήν Ιταλίαν, την Σικελίαν 

.λαιστίνην·
Κ“; κεφαλής θαυμάσιου ιππικού οί διάδοχοι τοϋ Μωάμεθ 

καθυποτάσσουσ; απαν τό Βόρειον μέρο; τής ’Αφρικής την

aa·;

‘Ιδού ήδη άπλονστάτά τινα. πειράματα τ4 ^'ό^έ.^-π®ς.τς·. 
δύναται νά εχτελέση διά τοϋ υγρού τούτου.

Πνα κατασκευάβητε σφαίραν θά μεταχειρεσθήτε είτε >υ· 
λινόν σιφώνιον,ή καπνοσύριγγα, ή κάλλιον καλά μην άχυρου 
ης διασχίζετε την μίαν άκραν είς τέσσαρα,λυγίζατε; κχτ’ 
ευθείαν γωνίαν τά ουτω Ξεσχισμένα μέρη, ώς έμφαίνεται έν 
τη προκειμένη ημώ/είαόνι. ’Αλλά ούνασθβ επίσης νά μετα- 
χιιρισ&ήτε καί*χάρτινο* σωληνάριο? πάχους^του μικρού δα
κτύλου σας, ουτινος τό έν δκρον παρασκευάζετε ως του J
άγύρου. Διά τού σωληνάριου τούτου δυνάσθε νά|παραγάγητ< ■<

φυσά λ ι δα ς τού μεγέθους ανθρώπινης κεφαλής καί «χρωμα
τισμέ νας μάλιστα διά ζωηρών χρωμάτων.

Καταβκευάζοντες δέ μετά χονδρού σίδηρου σχήματος 
μικρόν στήριγμα άποτελούμενον εκ μιάς στεφάνης καί τριών 
ποδών, δύνασθε κάλλιστα, αφού περιβρέξητι την στεφάνην 
ταύτην μετά τού ύγροΰ τής γλυκέρίνης,νά τοποθετήσετε ιπ 
αυτής την μιγάλην φυσαλίδα σαι*» ή τις αμέσως προσκολλω* 
μίνη έπ’ αυτής Εγκαταλείπει τό σωληνάριον, Έάν οέ θέσητε 
αυτή* οϋτω εν μίρει όπου δέν φυ«$ άνεμος θά διατηρηθη ΐκει 
χωρίς να διαρραγ^ έπ’ αρκετόν χρόνον.

Κατασκευάζετε άφ * ετέρου καί δευτέραν εκ σιδηρού σύρ
ματος στεφάνη? επτά περίπου έκατοστομέτρων διαμέτρου 
καί φερομίνην επί καθέτου στελέχους, ήν άφού μουσκεύσητε 

’Ισπανίαν χαί το Νότιον μέρος τής Φραγκικής χώρας. Ό 
Μωάμεθ περιγράφει <ν τφ κορανίφ τον Ιππον, όπως και ό 
Ίώύ ούτω : «δ θεός μετεκάλεσε παρ’ αύτφ τόν Νότιον 

άνεμον καί τω είπε : πυκνώθητι, άπόθεσον τό ρευστόν σου 
καί λάβε ύρατόν «χήμα. Γε»ομενου δε οντω τού άνεμου, 
ελαβεν ολίγον μέρος έξ αύτοϋ, έν φ έμφυσήσας παρήχθη ό 
ίππος».

Έν τουτοις -ή ορμή αυτή τοϋ ’Αραβικού ιππικού οδηγού 
μένη ύπό τοϋ Έμίρον Άθδεράμου άπεκρούσθη ύπδ τοϋ σιδη
ρού ιππικόν του Φράγκου Καθόλου Μαρτέλ έν Π ο α τ ι ί, 
ώστε τιμή πάλιν οφείλεται τφ ιππερ κατά την άπόφασιστι* 
κην ταύτην μάχην του.

Τό Μουσουλμανικόν έν τούτοις ιππικόν μεγάλως έβοηθησε 
τού; Καλίφας νά έγκατασταθώσι εις 'Ισπανίαν καί άν δεν 
έπηρχετο η μεταξύ τών διαφόρων φυλών τών Μαύρων διαίρεσις, > 
η 'Αραβική Αυτοκρατορία θά οιετηριΐτο έπί πολύ ετι έκεΓ. 
’Εποχή όντως θαυμασια μαχών καί πολέμων,όπου έδοξάσθη 
ό Δδν Ροορίγου Διβιβάρ καί αυτός ό ποιητής της Αραβι
κής κατακτησεως, ό Άντάρ.

Έν Γαλλία Κάρολος ό Μεγας μέλλει νά βασιλεύ*? 
καί νά άποκαταστησνι την αυτοκρατορίαν τής Δύσεως, μετ’ 
αύτοϋ $έ έρχεται Βαυμασία περίοδος διά τον ίππον, είσερ* 
χόμενον έν αληθή αποθεώσει.

Ό ίππος θεωρείται ήδη μοναδικόν μέσον μεταφοράς, καί
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Τί

οιά -τής γλυκερίνης καί πλησιάσετε είς το άνω μέρος τής 
φυσαλίδος, αυτή θά προσκολληθρ μιτ * αρκετής δυνάμεις 
ώστε, εάν, ύψώσητε τήν άνω στιφάνη» σκς, ή φυσαλίς 
σας θά μετασχηματισθη είς κυλινδροειδές τι σώμα,

Διά τοΰ μέσου τούτου καί έάν προσθέσητε χρώμχ τι 
ιις τήν γλυκερίνην, δύνχσθε νά κατασκίυάοητε απειρίαν 
τοιούτων εγχρώμων σαπωνοίιοώ* φυσαλίδων.

Ό Κύλινδρος επανα γίνεται σφαίρα, ιόν βκθμηδο* χαμη- 
λώαητε τήν χβίρσ. σας και όντως είνε αξιοπερίεργο* να βλε- 
πητε τήν φυσαλίδα ταύτην νά λαμβάνει δύο διαφορετικά 
γιωμετριχά σχήματα.

Έάν οέ κατασκευάσητε διά τού σύρματος μικρόν κύβο» 
επτά πλευρικών Εκατοστόμετρων καί αίωρήσισε αυτόν διά 
Χαθίτευ στιλίχονζ, ώ; «μφαίνεται έν τφ σχήμα τι ημών. καί 
εϊτα βυθίσητι έν τφ ύγρφ τής γλυκερίνης, άνασύρητε δ* 
έπειτα μεΤα προσοχής, θά ΐίητε μετ’ εκπλήξεως είς 
κέντρο* τού κύβου σας υδάτινον λεπτόν τετραγωνικόν ψύλ
λον, οΟτινος εχάστη πλευρά ενούται προς τήν αντίστοιχον 
πλευράν τού Κύβου δι ’ έτερον υγρού φύλλου ή δι * έτέρας 
ύγρδς πλακός ώς έν τή άνωθι είχόνι μας. ’Β®* βυθίσητε 
εκ νέου τήν κατωτέραν πλευράν τον κύβου σας έν τφ· ύγρφ, 
θά ιδητε νέον μετασχηματισμόν, ήτοι θά σχηματισθή έν τώ 
έσωτερικφ τ«ΰ κύβου μικρόν τετραγωνικόν διαμέρισμα έκ 
σαπωνάδας, ούτινος αί πλευρά; όμως έ-ου»rat δι* υδατίνων 
φύλλων πρός τάς πλευράς τού μεγάλου κύβου.

Άπασαι αΰταε αί πλευρχί,οΰτω πώς ώατεθεαέ·αι, σχη- 
ματίζουσι ποικΆλόχρουν φαινόμενου δ»ά τών οκτώ χρω
μάτων της ιρώος. Έά* οί ήδη διαρρήξήτι δι’ απορροφη
τικού χάρτου μίαν πλευράν του μικρού τούτου κύβου σας, θά 
άνεςφανη άμίσω; παραβόξως τό πρώτον σχήμα, έν τφ όποίφ 
πάρχει τό τετραγωνικόν διαμέρισμα. φ.Π«

ΕΠΙΠΑΑΚΑΙΝΟΥΡΓΗ
ΔΙΑ ΠΑΝ ΒΑΔ ΑΝΤΙΟΝ

EU τ® κ*τ® τήν *δφν Πειραιώς άριθ. 5 κατάστημα 
ςύρίαίουταί έπιπλα καινουργή, οτερςσ, κομψά καί μς τι
μάς πραγματικώς δύθυνάς. ’Εκτος τών καινουργών εύρί- 
οκονται καί έπιπλα άναχωρουσών οικογενειών (occasion).
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ,,

Κ. Σ, Β ό» 1t ζ &*. ‘Επιστολή χαί /ρήματα έλήφθησαν Εύ/β 
ριστονμε*. Γ<φομ«», — ’[.Μ. Συ ρον. Συ»εοτημ;<»η «λήφθη. Εύ- 
χαρκιτσζφεν. Σάς άβηντήσαμε* αυθημερόν.—Ϊ1.Ν. Δ. Παρισί&υς. Λ 
’β*ιστολαίσας έλήφθησαν. Ταχυδρομίχώΐ σαε άπηντήσα^σ» καί 
ατιβίτίίλβμεν τόμους. ’Αναμένομε* νεωτίρο» σ«.—Γ, Κ?Αμισ ·' 
σόν. ’Επιστολή μετ* αποδείξει έλήφθη. ‘Απη»τήσαΜ4* χαί ά*σ ι 
μένομεν ν·ωτέραν σας.— Ί. Xr Άνχ ία λ ο ». Δβλτάρεσν «λήφίη 
χαί «ας απηντήσαμε».— Ε.Γ1.Κ. Όί ησσό ν. Είς άπά*τηβιν &λ 
ιαρ(ου σος έχβτε προσεχώς επιστολήν μας—Κ.Π. II ύρ γ ο ν. Ζη 
ιοόμενχ φύλλχ σας άπεστάληοα· «αρςλΟονσαν 'βδομάδα.—Λ Β Β 
Λευκάδα. Έχ«ίτ δίκαισν. Ή ώεχ χεραίωτις ί* παραδρομής <jjc 
«τίλλει χαί τήν β’Ηχώ·. Δε» πειράζει. Καθυστερούμε* τρία φύλλο 
έ·εκα τώ* ειχόνω* τού καλλιτεχνικού μέρους, άπακούντω» πολλά«σ 
εργασία», όπομονήν χαί χρόνο*. Καταγινόμε^χ νά γίνωμεν ενήμε
ροι.— Δ Π. Γαλάζιο*. Δελτάριο» ελήφθη χαί βίς άπηντησα 
μιν αμέσως.— Κ.Π. 'Αλεξάνδρειαν. Συνδρομή σας έλήφθη 
Άπόόειξις μ«ε« Ημερολογίου καί αριθμού λαχείου σας άπεστάλησα^ 
ταχυδρομικών—Δ.Σ« Πάτρας. Λήξαντας τόμους ·Φυβεωςν χα' 
• Ήχους» σάς άκεοτνίλαμε*.— Δ Δ. Κών}πολιν. Μετά μίαν «βδομάδα 
λαμβάνετε Παραγγελίαν σα<·— Γ.Λ. Σύρον. Έπιετολή μετ' απυ> 
ίχίξίων έλήφθη. "Έχει «αλώς. Γράφομε*, — Γ.&.Ι*. Μιτυλήνη· 
Έιιντολή σας έλήφθη, παραγγελία ^ιβλιιαν έκτελεσθήσετε ώς γρά
φετε χαί ήσυχεΐτε. Καλή· εντάμ«0α<*.~~ Δ.Κ Ί* όρ ν α β ο ν. ’Em- 
σίολή έλήφθη μετ’άποδείξεωΐ' λυ^μεθα πολύ διά μετάθεβιν. Σα« 
αβτεφέραμεν αυτόθι Ρ. Β. R^ngon.' Ε« ιστολή καί χρήματα έλήφϋ ησαν. 
Ευχαριστούμεν πολύ. Ταχυδρομικές σας έγράψ^μεν περί Λεσχών, 
καί αναμε^μεν αηαητμίν σαι. — I. Μ. Σ Ορο ν 'Επιστολή μετά 
συνδρομής σας «λήφθη. Εύχαρισεοόμνν πολύ καί ταχυδρομικές «α< 
έγράψαμε*. —Μ. Γ. Β Σύρον ‘Τμετέρα μίτά συνδρομής έλήφθη. 
Εύχαρισνούμβν πολύ. Ταχυδρομικές «γράψαμε*. "ίζργΦν βας δημο- 
αιευθήσεται προσεχώς. —Γ. Δ, Σμύρνη». Επιστολή ελήφθη 
φύλλα καί ημερολόγιο* άπ«βτέλλο*ο«ι ήμΐ» άσφαλτε. A Α. Αργό* 
β τ ό λ ι ο ν. Δελτάριο» ελήφθη. 'Εχει καλώς. ’Αναμένομε» ώς 
γράφετε. — Κ. Ρ. Λευκωσία» Κύπρου ’Επιστολή «λήφθη 
χαί άναμλ»ομεν ταχεακ. ώς γράφετε έμβασμά σας, παρακαλςυμί» 
γ.ή» αναβάλλετε τόβον τιβλύ. a. Κ Καβάλλαν. Ύμετίρα 
βλήφθη. Ήσυχεΐτε. Ή διεύθυνσή ήλλάγη. Γράφομε». — Π. X. 
Χαλκίδα Εϊύχόμεθα ήδιΛατην διαμονήν χαί ά«αμε*ομι» κα<σ 
τά συμπεφωνηιεένα. Μή λησμονείτε τή» θάλασσαν ήσιινοε, άπολαμ* 
βά»<τε χαί δια λογαριασμόν μας.—Δ. Π Γ. Λευκάδα Επι
στολή ίλήφθη τέλος μετά φε&ράν χυοφορία». Μή λυπΛθε ποσώς. 
Φύλλα θά λαμβάνετε. >— 1. Δ. Κ. Σύρο». Συγνώμην δια βραδύ- . 
τητα άπα»τή«εως. ΙΙολλαι καί κοιχίγαι άσχολίαι μοί «βέβαλο» 
τοντο. Επιστολή ελήφθη. Εύχόμεθα Κροίοσεια χέρδη.

Ό πολνδύχτνλος ίππος 
τοϋ Κα{<$θ£θς·

έν τ$ εποχή ταύτη δεν θέλςυσι τον κύριον άνευ τοΰ μάχιμου 
ίππ®υ τόυ,τό δι ιππικόν οργανιζόμενον εφεξής θρησκευτικώς 
καί πολιτικώς καθιστ? τό ζώον τούτο αχώριστο· σύντροφον 
παντός εύγινούς έπιβάτου, μέχρι δέ τού 17 ου αιώνος ό 
ίππος κατέχει ετι μάλλον σημαντικωτέρα» θέσιν εν τη άν- 
θρωπίνη εξελίξει. Καί αύταί δέ αί γυναίκες ύποχρεοΰνται 
ν® εχωοι τούς κίλητας αύτών καί νά άχολουθώσι τούς ου* 
ζύγους καί άδελφού; των είς τάς έπικινδύνους περιπέτειας.

Οί άληθεΐς ή- 
ρωες συγχεονται 
έν τη έποχη ταύ· 
τη ύπο τών ρα
ψωδών χαν έπί 
τινας αιώνας γί
νεται ανάμιξες 
τών μυ» μετά 
τών δέ.

,Κατά τήν I- 
ποχήν ταύτην ύ 
Renaud de Mon 
tanban, επιβαί
νω* τού πιμφή* 
περίφημο* κράνοςμου αύτού ίππου Βαγιάρδ, άφαρπάζει τό 

τοΰ ΜανδρΙνου. Οί δι τέσσαρες υιοί τοΰ Aymon, έπιβαίνον

τις έτέ^ου βούχιφάλου,έχτελοϋοι τόσα θαυμάσια πράγματα-
Οί ίππο ται τής Στρογγυλής Τραπεζής, οί πλανόδιοι ίπ- 

πόται, οί ίππόται τού Άγιου Grftal, χας πάντες οί άλλοι . 
γόητις και μάντεις, μοναχοί χαί ίιρωμίνοι έκθιΐάζουοι τήν 
άξί«ν τού "ππου, ό δε Πήγασος ά»αγ<ννίται ύπό τήύ οψι* . 
τοΰ ίππογρίφου, ποιητικού Επινοήματος, οΰτινάς ο &ι?ος 
Αρεστής τοσούτον λαμπρώς πλίχει τά εγκώμια,

Το ιππικόν τούτο Ουδόλως στερείται τού της άρχαιότητος, 
άλλά χαί αυτοί οί δρομιες ιίσιν άπειράφιθμοι. Έν πφώτοες 
ό Marchegai, ό ίππος τού Άυολου έκτος τής ταχύτητος ήν 
είχε* επίκτητο καί πολύτιμον πρόσον τούνά άπομακρύ^η «πό 
μεγάλης άποατάσεως μόλις ήθιλεν όρμήσει πάντας τούς εχ
θρούς τού κυρίου του.

Ό Veillantif,0i«ffoi τού Ρολάνδου,ήν περίφημος φορβάς, 
τήν δποίαν όμως ή Ιστορία χαχεντρεχώς περιγράφει, ο Au- 
beri εεχεν ΐβπον καθούμενου Blanchart, ύν άπόλλυσι έν τινι 
εκδρομή αυτού πρός άπελευθερωσιν τής συζύγου του Βασι- 
λίσσης του Ριβούργου. *0 Rimes ant ήν θαυμάσιος κελης 
καί φαίνεται φοβερότερος τοΰ τρομερωτερου παλαιοτού' ή 
δί μυθολογία σχεδόν αποθεώνει «υιόν. Και τόσοι άλλοι ούς 
χάριν συντομίας παραλείπομεν.

fSnezat ovre^ut)


