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^ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΤΣΕΩΣ

'^•Απανταχού υπάρχει κόνις εν τε τή θαλσοση και τή 
έν τε τη κοιλάδι και ταΐς κορυφσϊς των δρέων.Ή 

αυτή εισέρχεται και etc τάς βαθντάταε καί οτε· 
ί^ίτάτας κοιλοιητας της γης. Ονδεμία λάρναί είναι το- 
©£yrc/ μνστηρι οδης, ωοτε νά διαφυγή τήν πσρον- 

αυτής. Πδοα πνοή άνεμον φέρει κόνιν είς τον ανοι
|τσν ό^θαλμόν, καί όμως οντος δέν τνφλούται, διότι έν 

«#υτω υπάρχει πηγή τις εύκινητοτάτου υγρού, άδιαλεί- 
8Ζ 'ώς.έέερχομένου κάτωθεν των βλεφάρων, δισχεομένου 

ΛρΙ τού βολθού και άποπλύνοντος καί τό ελάχιστου 
'^ίον κάνε ως. Άλλάτό υγρόν τούτο, τό tocoύτον πρόσ- 
;φ«>όν..εις τόν οφθαλμόν, έχει δέύτητά τινα, ήτις ενίοτε 
'καθίσταται τόσον ισχυρά, ώστε θά κατέκαιε τό δέρμα και 

κατέοτρεφε τά βλέφαρα, έάν κατά τά άκρα σύτων δέν 
ιί^ΡχεΤο λιπαρά τις ούοία διαχεομένη έπί των έπιφα- 

ήτκ είναι αδιαπέραστος uno τών ύγρύν, ιών ά- 
^νβγκοίων όπως άποπλύνωσι τον βολόόν. Τό γαστρικόν 

:§(ώόν, Ζχον μαλακήν καί γλυκείαν γεΰσιν, διαλύει καί τή* 
:&|Χήρρτάτην των είς τόν στόμαχον εισερχομένων τρο·. 
S$¥. Ούδεμίαν μέν επιρροήν έχει έπί των απαλών ίνων 
Τίύ ίύντος στομάχου, ως και έττΐ τής £ύσηε χειρός* 
,Οά'κστά τήν οτιγμήν τού θανάτου καταόιάρύαεει τά 
όργανα τούτα τού οωματος ως τό ισχυρότατου των ό· 
3.ων,

Η έκ τών πνευμόνων έίερχομένη πνεή τοσούτον 
fefeptlTcu ίωτι*ων ιδιοτήτων, ώστς δύναμαι, έάν τις άνα- 

!^γ$ενοή αυτήν πάλιν άνευ έτερου αέρες κοθ ’ ήν στιγμήν 
‘ίέρχεται των χειλέων, νά έπιφέρη άμεσον θάνατον έκ 

καί εάν σε έφέρετο διά τού άέρος πέριέ ήμών, 
,^^γίστή και όλεθρία θά ήτο ή έπιρροή αύτής έπί τε τής 
υγείάς καίίωής ημών. Άλλ' ή φύοις αυτής είναι τοιαύτη, 
&U ουοα έλαφροτέρα τον ατμοσφαιρικού άέρος, αμα έέ- 

£έλφ} έκ τώ» χειλέων καί τών ρυθωνων, άναδαίνει ταχέως 
πόλυυπεράνω τής αναπνευστικής ήμών περίφερε ίσε, ίπως 
φ^ΰνρρθωθήέκεΤ, άνανευθή καί cταλή πάλιν όπίοω καθαρά 
:£<2ι Ζωτική. Πόσον δέ ταχέως γίνεται εις τά ανώτερα 

σιρώμοτα τής ατμόσφαιρας ή άνάόααις rijc έκ τών χει- 
λέων ήμών έίιρχομένησ πνοής, κατσδτίκνυτσι και κσθο- 
ρατσι πρό πάντων κατά ψυχρόν τινα πρωίαν. Άλλ'όσον 
κακός καί θανατηφόρος και αν el.s ο έκπνςόμςνος αήρ, 
ή φύσις, σοφή καί οικονόμος έν πόσι τοΓς έργοις αύτής 
καθιστά καί ταύτην χρήσιμον κατά τήν έξοδόν της διά 
των φωνητικών οργάνων, καί παράγει έί αύτής τούς ψι
θυρισμούς τοϋ έρωτος, τάς γλυκείας τής αγάπης εκφρά
σεις, τούς άόρούς τόνους τής ανθρώπινης συμπάθειας- 
τούο ήδε'ς ήχους τής θελί ι καρό Ιου μουσικής καί τήν επα
γωγόν καί πειστικήν ευγλωττίαν τοΰ έξοχου ρήτορας.

Άπό τήν θανμασίαν μελέτην, τήν άνακοινωθτΐ- 
σαν είς τήν Ακαδημίαν τών 'Επιστημών τοϋ ΓΛ- 
στωνος Ποά περί ύπνου, λαμόάνομτν τάς γτνικω· 
τέρον ένδια|έροντος περικοπής καί συμόονλάς περί 
τής καταστάσεως τούτης, είς τήν όποιαν διερχο- 
μεθα τό τρίτον τής ζωής μας.

Καί πρώτον έν ζήτημα πόσον χρόνον αντέχει τις 
είς αϋπνίαν ; Έγένοντο δοκιμαί είς τά ζώα πρώ
τον. Έκρατήθησαν άϋπνοι σκύλοι οί όποιοι μετά 
πίνας ήμέρας έχασαν τό ήμισυ τον βάρους τοΰ αώ· 
ματός των καί μέ όλος τάς φροντίδας κατόπιν δέν 
οιεσώθησαν τοϋ θανάτου. Όσον δέ μικροτέρας Λ- 
λικίας ήσον τόσον όλιγοίτερον άντεΐχον είς τήν 
όϋπνίαν.

Είς τήν νηστείαν οί σκύλοι άντέχουν πολύ πε
ρισσότερον. Όθενό ύπνος είναι αναγκαιότερος της 
τροφής-

Είς τήν 'Αμερικήν έγένοντο πολλά πειράματα έ« 
φήόων, οπ<νς καταμειρήσωσι τήν αντοχήν αύτών 
είςττήν άϋπνίαν.

Παρέμεινάν τινες έπλτέσσαρας ήμέρας καί τρεις
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νύκτας άϋπνοι, άλλ’ οί δυνάμεις τούς έγκατέλιπον 
καί τήν τετάρτην νύκτα έκο’μώντο έξηντλημένοι.

Είς ’Αμερικανός παρέμεινεν έννέα ημέρας δϋ· 
πνος, αλλά τό άποτέλεσμα ύστήρξεν ό θάνατός του.

Πόσον πρέπει νά κοιμάται τις ;
Έφ’ όσον ή έγκεφαίική λειτουργία είναι άνε- 

πτνγμένη έπί τοσούτον όλιγώτερος νηνος Αναγ
καίοι .

Οί μωροί καί ευήθεις κο'μώνται περισσότερον. 
Οί χωρικοί όλιγώτερον· Έτι όλιγώτερον ακόμη οί 
κάτοικοι τών πόλεοιν καί Ιό.ν έξετάσωμεν τούς άν- 
δρας, τών όποιων ή. κεφαλική λειτουργία ίίτο τά 
μέγιστα ανεπτυγμένη, Λς τού Γκαΐτε, Ονμβόλδ, 
Ιδίλλερ, τοΰ Καντίον. τού Ναπολέοντος, εϋρίσκο- 
μεν δτι φ ή β ωρών ύπνος τοΐς έπαρκεΐ.

Ώς πρός τήν διάρκειαν όμως τοϋ ύπνου πρέπει 
νά διακρίνωμεν τάς Αλικίιις. Είς τό νήπιον καί 
τόν άνηβον, τών όποιων ή λειτουργία τοΰ όγκε- 
φάλου βαίνει αύξάνουσα, i ύπνος πρέπει 'ά βιιίνη 
έλαττούμενος- Νίιπιον μέχρ1 2 έτών πρέπει νά κοι
μάται 18 ύίρας, μέχρις 6 έτών ιγ ώρας, μέχρις 8 
Αών ι?, τέλος μέχρι τής έφηβότητος ιί ϋίρας.

Ο έφηβος πρέπει νά κοιμάται έπτά ώρας κατ’ 
έλάχιστον. Είς τους γέροντας, ’ό ζήτημα τής διάρ
κειας τοΰ ύπνον έξαρ-άται έκ τής Ανθηρότατος τής 
διανοητικήςαύτών δυνάμεως- Έφ’δσον διοτηροϋσι 
ταύτην έπί τοσούτον έχουσιν. Ανάγκην ύπνον-

Ή περίφημος μαθηματικός τον Μοάβρ είς ήλι- 
κίαν 8ο έτών έκοιμάτο 2ο ώρας τό ήμερονύκτιον.

Ποία είναι ή καταλληλοτέρα ώρα πρός κατά- 
κλισιν ;

Τό ένωρίς κοιμάσθαι καί ένωρίς έγείρεσθαι τών 
αρχαίων έχει τήν έπιστημονικήν τον αλήθειαν. 
’Αλλ’ οϊ άνθρωποι τών πόλεων δέν δννανται νά 
έφαρμόσουν τήν δίαιταν ταύτην.

Ή “ατάλληλος ώρα κατακλίσεως είναι ή ιοη 
έσπερινή. Τό πρωί νά έγείρεταί τις άφον φέξη.

Τόν χειμώνα δ’ Απαιτείται περισσότερος ύπνος 
τοϋ θέρους-

Κοιμώμενοι πρέπει νά σννειθίσωμεν νά είσπνέ- 
ωμεν διά τής ρινός καί ούχί διά του στόματος διά
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(Συνεχεία tU προηγούμενο* ψύΗ·*)

Έ διάκρισής μεταξύ τών ανθρώπων έγίνετο τότε σια τής 
χατοχίς ίππου, ή δε λίζις ί π π ό τ η ς ήτο τό χυρίον χαρα- 
κτηρισ τι κον αυτών.

Ευκόλως δύναται τις νά γανταοΟ?, έκ τούτον τό πολεμικών 
φρόνημα του καιρού ίκείνον. Οί πλουσιώτιροι ιίχον όπισθεν 

' αυτών >.«>. τούς κσ-τωτόρουςόπλίτας, ίννοΰταεπάντοτςςπκεΐ-,· 
αλλά είχον καί τού; πεζούς κυτών στρχτιώεας. Ο στρατός 
αυτών ήριθμει δέκα ίππεϊ; άνά Ιθθ πεζούς. Ή αναλογία αΰ:η 
τηρείται ι'τι καί σήμερον έν τοΐς στρατιωτικοί; σώμασι. 
Όστις τότε είχεν ίππον ΐςησγάλιζε !·’ εαυτόν τήν υπερο
χήν, ίκνριάρχει δ ’ επί τών πεζών ους δ,ηύθυνε κατα βούλησιν.

Ό ιππότης του Μεσαίωνας, ν,τοι ό ίππεύς, έθιωριϊτο ώς είδος 
Κενταύρου καί ώς δ άραψ τάς ερήμου ουδέποτε ίγχατέλιιπε 
τόν ίππον του. Ό βίος τών ούο τούτων οντων εινε ατενώς 
συνοιδεμένο, καί ή συγγένεια αΐίτη οικαιολογεϊται ως εκ τής 
έλλιίψεως όδών Χαί παντός ιίόους συγκοινωνίας, ήτις άπέρρεε 
εκ τοϋεΐδικοΰ πολιτισμού τής παραδόξου ταύτης εποχής, καθ’ 
ί,ν δ άνθρωπο; άνευ ίππου ούδε* ήδννατο νΰ πράξη.

rpctf λόγους : ΙΙρώτον, διό/ι Α διά τοϋ στόματος 
(ϊοηνηή δυνατόν νά προκαλέση βή^α, δστις νάμάί 
αφύπνισή. Δεύτερον, διότι άηοφευγει τις τό ανια
ρόν ρο^άλισμα. Καί τρίτον, διότι ό Αήρ διά τΰςρΐ\ 
νός διϋλίζεται κάλλιαν εκ τών μικροβίων, δτινλ 
περιέχει. ,

Ή αϋπνία δυνατόν νά ηροέλθη έξ αδιαθεσίας, 
ίδίιι στομαχικής. Έηισυμδαίνει ίδια είς τούς νευι 
ροπαθεΐς, είς τούς ϋπερόολτκώς καταγινορένους 
διανοητικώς και σωματικός, τών όποιων Λ εισροή! 
τού αίματος εις τόν εγκέφαλον βαίνει αύξάνυυσαί 
καί είς .τούς έχοντας ψυχρούς τούς πόδας. Διά τήν' 
καταπυλέμιισιν τής- αϋπνίας πρέπει πρώτον νά' 
έξενρεθή τό αίιιον. Καί άλλοτε μέν έπιόάλλδνται 
ψυχρολουσίαι τάς κεψαλής, άλλοτε αλατούχα θερ
μόλουτρα τών ποδών. '

Ή κατάχρησις τού ύπνον είνε βλαβερά. Είς τούς 
παϊδας έμηοδίζει τήν κανονικήν άνάπτνξιν τής 
διανοητικής αύτδν δυνάμεις·

Είς τούς ήλικιωμέ.νους έπιψέρει κακήν κυκλοφο
ρίαν τοΰ αϊματοε καί άλλα έκ τούτου σοβαρά έπα 
κόλουθα.

Ό Κάντιος, δστις έκοιματΟ περίπου 4 ώρας, είχι 
δίκαιον λόγων είς τούς ραθητάς τον «Δέν σάς έν· 
νοώ πώς θέλετε νάέηιμηκυνητε τήν ζωήν, ένώ κοι 
μάσθε τδ ήμισυ τοϋ χρόνου. · .

Ή κλίνη, τό εύγενίς έπιπλον, κατά τόν εεαβιέ δι 
Μαίστρ, πρέπει νά τοποθετήται μακράν τον παρα 
θύμου διά τόν φόβον τών ρευμάτων. Τά έκ πτίλω’ 
στρώματα είναι ακατάλληλα, διότι προκαλούαιν■ (ξ· 
αοθενίζουσαν άφίδρωσιν Πρέπει νά είναι ξηρά ι-α 
όσον τδ δννατδν τά κλινοσκεπάσματα έπίσης.· . ί

Ή θέσις τού σώματος δύναται νά είναι ποικίλη: 
Λ ύπτια είναι έπιβΧαδής. Καλλιτέρα ή έπί τής δε 
ξιάς πλευράς. Οί αναιμικοί πρέπεινά κοιμώνταιμ 
χαμηλόν προσκεφάλαιον. Τουναντίον οί πληθωρικοί

Χωρΐί ν« ιΛ«ν·ΐ)θωμ«ν διά μίτου τω> ποικίλων λιπιτμ 
ροών τής ίιτπικήΐ Τίύτη; ζωής χαΐ οιά μίτευ τής Ευρώ*» 
όκου I πόλεμος άπόπίίτω; ςίς πόλινκιί άπό πύργου εις πύργ 
ιίχί εαταονς κοινωνικόν τι ί9ος τών τό-e κα,τοίκων, θά άν 
γίρωμ.ίν «νταϋΟκ το κνριώτ«ρκ «τμιϊα τής ΐπςχής ταύτί

Καί πρώτον ή ποίηοι; άπίοωΚ« τψ ιππφ ποικίλας «ήιομί 
σίας, βιτινίς σύν τώ χρό-ιμ ϊξηλίίγθηοαν.

Ό μάχιμο; ίππο; ίκαλΰτο ό τ t μ η τ ι κ ό ς τοϋ ίππότ 
δστις μ«ττχτίρίζετο πκντοιι ού’ πολιμικάς πιοιΚολάς. 
μάχιμος ούτος ίππο; ητο ίππος ρίγας, δν ό ιπποκόμος ώδή· 
διά τής χιιρός καί ό κύριος αύτοΰ ΐππινιν οσάκις παρίβτσ 
κίνδυνος καθ’οδόν. Κατά εέ τάς ίπιπήμον; ίορτάς, τολι· 
καί «αρκτάξςις οίν ρ.'τοχοιρίζοντο τόν μάχιμον τούτον ϊκ 
άλλ’ «χον ςί βκοιλιϊς, δ««πότ«ι χαί ριγιατί.τ; και 
ποαπικόν αϊτών ίππον, ίγ1 ον «ίοεπομπΕυον τι; τα; πολ

Αί ώρα’αι γυναίκες καί δεοποινίςης ιιχον επίσης τούς λα 
προύς κίλητκς αυτών καί οννώοενον τούς κυρίους αυτών 
τάς ιπποδρομίας. Οί ίπποι αυτών ησαν φορβάοες μεσαίου «■ 
στήυ.ατος κατά πέδην βαοίζουοαι καί οίτινες ώ; ίκτήςη 
λον αυτών ίππεύσεως ΐπεφνλάσσοντο οιά το ωριιον φυί 
Αϊ πνργοδίσποιναι μετά πολλής ιύχαριστήοεως καί έπι 
ξεως περιεγίροντο ουτω e,ίπποι;, πί οντιωτατν,ν ο ΐχ 1 
γύρας καί μετάξος πιριβολάιν περιβεβλημίναι, καί λόι 
χαλλιχρώμους στολίζονται, έκάλλυνον τήν ήγεμονιχήν 
CWOOiav.
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Ο λοχ»γος Δρϋψίύί^ δ «υντβ^άσ- 
συ» τήν ΓΛλλίαν xal ■προ-τη^ων τν;ν 
πιρκργκβν ταυ κς-σρυ oXcu, άπ«6ι- 
βάοθη εΐ< KfLLWsfwv τήζ Δυτικής Γβλ- 
λίΐί.

‘Η φί*η τ'δ> θά γίν^ μίτ ’ ο>ίγις

Κκι τώρκ π&ΰ ό έξόριστος ηχτιϊ ix 
το ί$βφος τί; «ατ^ϋος του, el; 

_ τάς αύτάς της Ηα'»ορ6ώ«ίως
άοικιων, βϊτίνβς ίπηράχΟηοκν 

όνοίλβη τ?,< έξχαιοσύνν,ς, Φ>#τομ.ος ««ρϋηψι; 
έγ.ΐβ,Τβρίβς των παβημίτων του κκΐ τού μαρτυρικού βίβυ, 
*1*οίον^ιηγαγ<ν έ«ί πβντι ετη, 0α έν5ιβ^ίρτι, ύχοθέτο- 
ίΥ τού; ένβγνώατ»; μ«ίς. Το τού ΔρίύΦού;

άπο τ;ύ 1894.
Β#τά το φθινόπωρο» τοϋ Ζτςυς 1κ«ίνοι> οικόθη Γαλλία 

αξιωματικός, ά\ηχων <ις το Έηιτ(1(ΐ9ν τού Ύττουρ- 
® Τών 2:ρατ·ωτικών, «νίκαλύφθη ώς όοχος βαρυτάΐης 
ίοβίο’ς. Την 1 Νεψβρίου βυνικρτήθη εκτάκτως Ύπονρ· 
0 2 μδοόλιον, εες το όπεϊον ό στρατηγός Mipsis, & τότι 
^γας τώ» Στρατιωτικών, άν«κοίνωα<» 5τι ιίχε διατάξιι 
'Στρατιωτικόν Διοικητήν τώ* ΠοριβΙω» νκ όίργήοη 
ίφίίΤΐις κατά τού λοχαγού Άλφρέδδυ Δρ«ϋ<ρους, αξίωμα· 
0 τού 14«υ βυντάγματος του πυροβολικού, κατηγορούμε· 
^τι άν<χ:(»ωοιν ιίς ξόνην όύναμίν τό πβριιχόμςνον μυβτι· 
ΜϊΥΡ’Τ^*· «σκόντων βίς τό ΎπβυργΗ&ν τών Στρατί- 
ϋύ» Προ τούτου, και ώριομέτως το Σάββατο*, 13ην 
0ώβρίου 1394, δ λοχαγός Δρού^ους ίλαβςν άπό τον 
^άταρχην Ωχτύ δέ Κ)άμ ov^tiwotv, δια τής οπαίας 

οόύαλιΐτο νά πιράοη μς πολιτικά από τδ Ύπουργκον 
jx' Στρατιωτικών την ςπιμίνην Διυτίραν το μιοημίρι. 
^Πράγματι, την 15η» 'Οκτωβρίου, κατά τήν bp'rfucav 
'|£Λ· Δρίυ^ούς, φ^ρων πολιτικήν Ενδυμασίαν,

ιις τό Υπουργπ&ν, 5που ύδηγήθη αμέσως ιίς τό ίδι- 
(ίιρον τού στρατηγού Μποαντιγρ, «ρχ^γού τών
^κών Επιτολών. ΈμΙ ΐύρι συντ,βροισμίνους τόν ταγμα- 
^Ϊϊίν Πχτύ Σΐ Κλάα, «νσ αστυνόμον όνόματι Κοσι*ρόρ

Κ/  , ==
t71· Ιϊ^Λνιας βασιλιΐ' προσιφίρβν βτηβίως ι-ξ «γί^ 
ω; γόρον ύποταγτκ καί υπόληψη»; λιυκόν κίλητα. Ή 

προβψορα αυτή τώ 
Ι Ιάπα «θεωρείτο cc- 
χαιωματική <ν τχ, ί· 
διότητι αυτών ώ; βα-' 
σιλεις της Νεαπό- 
λεω;.

Ίό ιθος της πε
ριοδικής ταύτης υπο
ταγής άνίρχεταιμί- 
χρι τής έπβχή; 2ίξ· 
του του Τέταρτου, 
άλλα ή προσφορά τού 
λευκού κίλη-ος ν,ζ 
την αγίαν 'Εδραν 
φαίνεται πολύ άρ· 
χαιοτι'ρα,διότι κατά 
τδ λίγκν τοϋ Βολ- 
ταίρου ώφειλε* εκα» 
στο; χριστιανός αυ- 
τοχράτωρ συνεπεία 
Ρέ<>μαικής θρησκευτι-

Λ·:·<ν·Ώ

ίΜ
Λί:;..^.·

»ά παρ:uGiaeGri Ινώκιβ'» τςύ ΙΙΐντίφηΛος, να τού

'Iflsuv-tpta ιΜδβαίωνος.
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και τδν ταγματάρχη Άνρή, οιτινες τδν έπερίμςνάν/ Τί γν 
γονος τούτο εξεπληξε τόν Δριύφσϋζ, διότι ενόριιζίν «τι *ρ«4ι- 
κλήθη υπό τού στρατηγού Μπβαντεφρ είς (διακέραν συνο
μιλίαν. Οί τοίχει τού δωματίου ιίχον διακοσμηθώ μέ καθρέ- 
πτσς, εις τρόπον ώβτε εί μάρτυρες νά δύνανται νά βλέπουν 
χαί την έλαχίβτν,ν εκφρασιν τοΰ προσώπου τοΰ κατηγορου
μένου. Ό ταγματάρχης Πατύ δέ ΚΚάμ παρεκάλεσε τον 
Δρεϋφού; νά γράψη μίαν επιστολήν καί τού ύπχ,γόρευβι μίαν 
σημιίωσιν από τό πιρίφημον μπορνπμώ, ήτοι τό έγγραφόν 
έκείνο το όποιον εύρέθη ει; τό σκουπίδια τής γερμανικής πρ<· 
τβείας καί «πι τ^ βάσει τοΰ όποίου κατηγςρήθη και κατς- 
δικάσθη δ Δρεύ^ούς. Αι^νϊδίως ό ταγματάρχης διεκόπη καί 
είπεν άπετόμ.ω; είς τόν Δρεΰγούς ·.

—Τό χίρί σας τρίμβι. λοχαγέ.
—Τά δάκτυλά μου ιινε παγωμένα, άπηντησεν ήβύχως.
— Πρββέξατε, πρόκειται περί σπουδαίας ύποθίσεωο, έξη- 

χυλονθησιν ο ταγματάρχης.
Έπειτα, άρπα σας αίφνιδίως τδν Δρεϋ^ού; από τδν βρα

χίονα, άνεχραξβ μέ βρ*χ*Α* «ρωνήν:
— Εν όνόματι του νόμου, σά; συλλαμβάνω | Κατηγο- 

ρ«σθε έπί έσχατη προδοσία I
Ό Δρεϋφευ; ώδηγηθη αμέσως άπδ τδ Υπουργείου τών 

Στρατιωτικών είς τήν φυλακήν Σέρς Μιντί. Έλίχθη ά«ό 
τούς εχθρούς του, ο τι μέ την νευρικότητα χαί τήν ταραχήν 
πευ ε’ίειξι κατά τήν βυνίντευζν» εκείνην, δ Δριύ|βύς ίγένετο 
αυτές ούτ&ς ή άφερμή τής βυλλήψεώ; του. Άλλα τούτο δέν 
ιινε αληθές. Άπιναντίας ό δυστυχής λίχαγός,μή ύποπτευό· 
μένος τίποτε, ε'δειξεν άχραν άπάθειαν καί ψυχραιμίαν.

Την 14ην Όχτωδρίου ύπεγράφη τό ένταλμα διά τοϋ 
δποίου διετ άσσε το ή ©υλβΧισίς του είς τήν φυλακήν Σέρς 
Μιντί καί τήν 15ην τού αύτοΰ μηνδς δ ταγματάρχης Φορ· 
νιζέτι, δ διοικητής τής φυλακής ε’λαδεν επίσημον άναχοί- 
νωσιν άπδ το Ύπουργιίον, wi τής όποιας διίτάσσετο νά 
ότοιμάβγι «να κελί, δια τδν λοχαγόν Δρεύφεός. Ή ανακοίνω
σες αυτή ίψερεν επίσης χρονολογίαν 14η; ’Οκτωβρίου. Έ* 
τεύτου άποδοικνύιται δτι ή σύλληψις τον Δριϋφοΰς ιίχεν άπο· 
φασισθη προ τής δραματικής έκείνης συναντήσεως έν τώ 
υπουργειω τών Στρατιωτικών.

Οταν αί πύλαι τής φυλακής έκλιίβθηβαν όπισθεν τοΰ 
ατυχούς υποδίκου, δ ταγματάρχης Ιίατύ δέ Κλάμ καί δ 
αστυνόμος Κοσιφόρ έπήρσν ένα άμάξι καί άνιυ προειοοποι- 
ήσεως τίνος παρουσιάσθηβκν άπροόπτως εις τό σπήτί του.

άσπασθή τούς πόδας καί νά δοηγήτη τόν λευκόν αύτοΰ κέ· 
λητα ό ίδιος «ά τοΰ γαλινού μέχρι τοΰ διαστήματος εννέα 
Ρωμαίκώ* βημάτων.

Καί τότε ύπίψιρον όπως και σήμερον τούς έκ τού τριπο
δισμού τού ίππου προερχόμενους ώρισμίνους άνατιναγμούς 
κα! πρός θεραπιίαν τούτον <’χ»ν <ρανταβθ?ί νά ζητήσωσιν άπό 
αυτόν τόν ϊππον τήν άπαιτουμένην μετρίασιν τοΰ κακού τού
του, οπερ αναγκαστικώς ϋφίσταντο οί μυώνες τού ανθρωπίνου 
σώματος. Τούντεϋθιν προήλθε τδ παράδοξον βάδισμα, άλλ’ 
ιν ταυτώ γλυχύ, τή; χΐόικ λεγεμενης, συνιστάμενον εις τήν 
προέκτασήν τών δυο κνημών τού ίππου πρό; τδ αυτό πλά
γιο* μ.ερος ώ; ή άρκτος, ή κάμηλος καί ή καμηλοπάρδαλις, 
ήτοι ίνώ αί πύδες της άριστερ&ς πλινράς στηρίζονται έπί 
τού εδάφους, οί τής οεξιϊς ιύρίδκονται έν αίωρήσει, καθ’ ήν 
δέ στιγμήν ούτοι μίλλουσι νά κατελθωσι,ταύτοχρόνω; οίάλλοι 
άνίργονται, Όπόταν τις βάδιζα έφιππως ιύτω είναι ώ; νά 
φτρηται έπί έδρας άνευ άνατίναγμών. Ώστε καθίστατα*. 
λίαν ευνόητσν,δ-ι κατά τού; αιώνας τούτους, καθ' ου; έποι- 
οΰντο μεγάλην χρήσιν του ίππου οί άνθρωποι άνιζήτουν διά 
τής jriirfC τδ μέσον τής αναπαυτικής ιππασίας, ήτις «λλως 
τε θά κο.θίστατο λίαν σκληρά έν τή καθημερινή γρήσει αυ
τής. Καί ογι μόνον οί κίλητες τών κυριών ίξισζ.ούντ© τή 
βοήθεια περιορισμού τώ* ποδών νά έθίζωνται είς τήν πέδην, 
άλλ ύπέδαλλον εις τήν διδασκαλίαν ταύτην καί ολόκληρον

·ϋ·ϊ ■·ζΛ,ί.ι: 5W>-
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Έκΰ προέβησαν εις αύστηροτάτην έρευναν. Ούδέν τό ενοχο
ποιητικόν ιύρέθη· ούδε τα ελάχιστο* ιχνο; Ινοχής. Οί δύο 
αξιωματικοί ήρχισαν τότε *ά εξετάζουν την κυρίαν Δρεϋ- 
φού;. Ήρνήθηβαν νά της ειπουν διά ποιον «γχλημα χβτη- 
γορειτο ό σύζυγός της ή είς ποιαν φυλακήν εεχε χ^εισθή. 
Τής «ιτον μόνο* ©τι ή ένοχή του είχεν άποδειχθ^ τδλείως και 
ε’φθασαν μάλιστα ιΐς την απάνθρωπο» σκληρότητα νά ανα
κοινώσουν είς τήν δυστυχισμένη* ίκείνη» γυναίκα, ότι δ σύ
ζυγός της διετρβχε τον κίνδυνον της θανατικής ποινής. Άλλ’ 
ό ταγματάρχης Πατύ δέ Κλάμ είχ« νά κάμη μι χαρδίαν 
εκτάκτως γενναία* χαι καρτερικήν, έχουσαν πεποίθησιν έπί 
τήν αθωότητα του Δρευφούς, και Ολοι αί άπιιλαί του κατά 
τής δυστυχούς συζύγου τού λοχαγού και ολα*. αί άπάκιιραί 
του όπως άποοπάτη παρ’ αυτής τήν παραμικρά* πληροφο
ρίαν, άπέβησαν «ίς μ «την,

*Γά αυτά βάρβαρα και απάνθρωπα μάσα Ηίθησαν εί; ένέρ· 
γειαν και κατά τού λοχαγού Δρεϋφούς καθ ’ 5λον τδν χρό
νον τή; κρατησεώς του ίν τη φυλακή Σέρς Μιντι, Ταΰτα' 
έγνώσθησα* έκ τής δημοσκυθείσης έκθέσεως του ταγματάρ
χου Φορνιζετί, διοίκητού τής φυλακή; Ό φυλακισμένος,— 
γράφ« ό διοικητή;,—η το έκτος εαυτού. Δεινή αγωνία τον 
κατείχε*. Ή θέα του ένεποίκ άλγος «ίς τούς βλέποντας αυ
τόν. Δέν ήμπορούσει ου Μ νά κοιμηθή ούτε νά φ« γη. Όλοι 
ένόμιζον oti θά παρβφρόνει. ‘Ενώ δέ διετέλει εις τόσον er. · 
ρυθμόν διανοητικήν χαί ψυχικήν κατάστασιν, υπεβλήθη έπί 
οέκα πέντε ολας ημέρας είς αυστηρότατη* καί απάνθρωπο* 
καθημερινή* άνάκρισιν ύπό του ταγματάρχου Πατύ δέΚλάμ, 
οστις ήγωνίζετο είς μάτην ν’ αποσπά ση παρ’ αυτού Ομολο
γίας, αϊτν.ες.θά εχρησίμευον διά την κατόπιν δίκην. Ό ταγ
ματάρχη; δεν «δίσταζε προ ουοεμιά; σκληρότητο; όπως βα- 
σανίβη τό θύμα του καί επιτυχή τού σκοπού του. Λέγουν 
μάλιστα ότι «ίσήρχετο τό βράδυ άθορόβως εις τήν φυλακήν 
με ένα κλεπτοφάνιρο, τδ φώ; τού οποίου εστρεφι* ε’ξαφνα 
κατά τού άνυπόπτω; χοιμωμένου Δρεύφούς καί τον έξυπνα 
άπστόμως, τρομάζων αυτόν εις τον 3πνον του. Άλλά τούτο 
ό ταγματάρχης Φορνίζετι τό διαψεύδει. Το αληθές ει*ί οτι 
ύ Πατύ δέ Κλάμ έζήτησε κάποτε παρά του διοικητού τήν 
Λοειαν νά είσέλθη νύκτωρ είς τήν φυλακήν πού Δριϋφούς, ό
πως δοκιμάση καί το βασανιστήριο* τούτο,άλλ 1 ό Φερνιζέη 
ήρνήθη νά τού τό έπετρίψη.

Έπί τέλους, μοτά φυλάχισιν ούο μηνών, όλοχαγός Δρε- 
ϋφούς ήχθη ενώπιον τού Στρατοδικείου τήν 19 Δεκεμβρίου 

ν:.- 
φυλήν εκ τών άντεχόντων μικρών ίππων, τών κυρίω; εν χρή- 
σιι έ* τω έμπορίφ. *Ητοι πάντες ςί μικροί ίπποι τής Ουγγα
ρίας, Νσρμανδίας και Βρετανίας, μή 
τον πόλεμον, έξισκούντο είς τήν πέ
δην. ’Επίσης και et μικρόσωμοι τα
χυδρομικά ϊπποι τής Γαλλίας, οϊτι- 
νες έξηλείφθησάν ήδη, έγυμνάζοντο 
εις τούτο κατά τάς άρχάς τού 
ρόντος αίώνος.

Πάντες οί γεννώμενοι ίπποι 
μίρον εν Γαλλίικ άφίοντας εί; 
φυσικόν αύτών ιριποδισμόν κ«ί 
πευουσιν αυτού; κατά τό Άγγλι/.όν 
σύστημα. 'Εάν δι ευπατρίδη; τ<ς πα- 
ρουσ’.άζβτο εν τφ δάβει τής Βου^ώ- 
νης έπί τοιούτου μικρόσωμου Ι'τπου 
ιπι τγΐ προφασει οτι ευχαριστείται 
περισσότερον, θά έγελωτοποιεϊτο ύπό 
των ήμετερων νίωτεριβτών σκλάβων 
έσαβί τού συρμού.

Εκ τότε δέ καί βαθμηδόν €ίΛιππβί 
ούτ<ι περεήλθον et; δυσμβνεεαν τών 
γυναικών καί δεσποινίδων, 
ήτο οντω; σκληρά.

όντες κατάλληλοι οιά

Μετά τους ιππικούς αγώνας·

διότι ή έξάσκησις τής |

Π ΦΤ XI S

I $94. ’Ενωρίς, έ/.εινο τό πρωί 5 κατηγορούμενος Ιξ«χ.Μ 
από τήν φυλακήν του καί ώοηγήθη πρό τών δικαστών του. ,: 
Τό δικαστήριο* έβριθε» αξιωματικών και δημοσιογράφων. Ό: 
δυστυχής Δριύφού; ώντελήφθη άμεσω; ότι οιχοσταί καί ά- ■ 
κροατήριον ησαν προκατειλημμένοι ενάντιο* του, προσεπάθη·.: 
σεν όμως νά φανγ, ψύχραιμος καί άπαθή;. Έξαφνα και χωρίς; 
κανείς νά τό πεοιμ.ένη, ή κατηγορία ίζητησε νά διεξαχθν, ή ■ 
δίκη κεκλκομένων τών θυρών. Μάρτυρες ήσα* δ ταγματάρ
χης Είατυ οί Κλάμ, ή ταγματάρχης Άνρή,ό κατόπι* άπο- : 
καλυφθεί; πλχστογράφος και άύτοκτονησας, καί τρ<?ς πρα· x 
γματογνώμονε;, προσχληθέντες νά εξετάσουν τον γραφικό* 
χαρακτήρα τού Δρεϋφούς. Τό κατηγορητήριο*, ίπερ ujt 
προπαρασκευασθνό έπιτηδείως, άν«γνώσθη, την βάσι* δε τής. 
κατηγορίας άπετέλει τδ γνωστόν ρεπορζεςμώ, τδ. όποιον 
είχε περιπέσει είς τάς χειρας του 'Επιτελείου καί τδ. όποιον, 
ύπετίθετο ότι περιείχε στρατιωτικά μυστικά. Οί εχθροί τώλ 
λοχαγού προσετ.άθησαν ν' αποδείξουν, ott ό γραφικός χάρο.,·- 
κτήρ τού μπορντερώ ητο τού Δρευνού;. όστις τό είχε γράψει, 
μέ τόν σκοπόν να τό πώληση εις ξέ*ην δύναμιν.

Άλλ’ οί πραγματογνώμονες άπεφά ώθησαν ύπίρ τού Δρε·: 
ϋφούς. £ί συνταγματάρχαι Πατύ οέ Κλάμ καί. Άνρή έμαρ : 
τήρησαν, εννοείται, έναντι©* του.*Ισως τότε ήθωουτο δ Δρε-■ 
ϋφούς επί ίή βάσει τή; μαρτυρίας τώ* πραγματογ»ο>μό*ων. : 
Άλλά δύο ετη μ.ετά τήν δίκην άπεκαλύφθη οτι καί άλλο; 
μυστϊχόν εγγραφςν,ί/.τό; τοΰ μ“ορντ:ρώ, έπιόείχθη είς τού; 
δικαστάς, έγγραφον, ούτινος ό Δριύφούς οεν έλαόε καθόλου, 
γνώίιν καί τό όποιον δεν άνεκοινώθη ούτε εί; τό* δικηγόρον 
του. *Ητο δε τούτο τό έγγραφον,οπερ επλαστογράφησε* ό; 
αυτοκτονήσα; ταγματάρχης Ά*ρή '■*·. τδ Ιποίον συνετάχθη: 
κατά τοιούτον τρόπο»,ώστε ν’ άποδεικνύη τελιίω; τήν έ*ο- : 
χήν τού Δρεύφούς. Οί διστάζατε; τότε οικασταί έπείσθησαν. 
χαί τό διααστήρ·.σν Ιςήνεγζε την άπόφασίν του. Ό λοχαγός 
Δριϋφους κατεοικάσθη είς στρατιωτική* κα,θαίρεσ·.* καί είς: 
διά βίου ειρκτήν.

Τό πρώτον μέρο; τής άποφάσεως, ήτοι ή στρατιωτική 
καθαίρισι;, έξετελέσθη την &ην Ιανουάριου 1895, ύπΟ δρα· ; 
μ.ατικωτότας συνθήκα;, Αί άρχκί δεν απέκλεισαν τδ κοινόν 
άπδ τό στρατηγικόν εκείνο θέαμα, καί πλήθος ά»ερχόμ.ε*ον 
περίπου είς 3,000 πρόσωπα συνεκεντρώθη είς μέρος όπου 
έπρόκειτο νά «κτελεσθη ή ατιμωτική πσι»ή. Ή στρατιω- ■ 
Τική παράταξις,ήτις εγεινιν ιίς τήν παράστασήν αυτήν, υ
πήρξε μεγάλη τέρα καί πομπωδέστερα παρ/όσο* βυνειθίξεται,.'

Άλλ ’ έπανέλθωμεν εί; τού; ίπποτικούς χρόνου; 
Ό ίππο;

ίπποδρομίοι:
«θριάμβευσε και άπεθεώθη έν τΰς στυοίοι;, 

καί έν τοίς περιπεφραγμίνοις περίβολοι;, .όπου: 
ο άνθρωπος ι'ρριψεν αυτόν εναντίον 
ά-τιπάλου μιτά τοσαύτης ύρμή; κα,ί 
σφοδρότητός, όσον καί λαμπρά-,ώστε 
πίζα προσβολή κατ’ αυτών *έτιμω· 
ρειζο αυστηρότατα, Έ» τοίς ίππο-, 
δρσμ.ίοι; ό ίππος ίο^ςάσΟη, διότι ¥ 
κύριος αντόΰ τφ «πίθαλλε νά επί
δειξη ώπχσαν αυτού τήν δύ»σ.ν.ιν /. ».ί 
διξιότητα.

Άπδ τού 9ου αίώνο; οί ίστορικνί 
δμιλ',ύβι περί ιπποδρομιών, οί οί 
Γερμανοί ίσχυρίζ'.ντοΑ £ίι ό Ερρί
κος Όαζιλέρ Λος έφίνρίν αυτός. .

Κίναι ανάγκη νά άναφίρωμεν ε«- 
τχύθκ άπασαν εκείνην τήν πομπήν, 
μεθ’τι; αί παράδοξε·, αυται ίππικαί 
μάχαι περιεβάλλοντο πρό καί μετά 
τούς δημ&’ίους τούτου; άγώ»ας; Οί 
ΐτποι χ.ατείχον επίσης επίσημον θί·ί 

σιν ώ; κιι οι κύριοι των.
’Ημέρας τινας πρότερον «ξβτίθεντο εί; θίαν κατά μήκος 

gg^i··· 
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^^Κάρετηρήθη οέ οτι αί άρχαί εφίρθηβαν πρός τόν Δρεύφούς 
1«ϊμίτ’ εκτάκτου σκληρότητος. Ή τιλιτή ε'λαβε χώραν είς 
^. την πλατεία* τή; Στρατιωτική; Σχολή; ενώπιον άναριθμή- 
Srroy στρατού- Άκριδω; εί; τάς εννέα τό πρωί ύ στρατηγός 
^■Δαρρά;, όστις ήτο επί κεφαλής του παραταχθίντος 9 τράτου, 

τή* διαταγήν τής «νάρξεω*. Ό ατυχής κατάδικος 
Ι^'ψέρων τήν μιγάλην στολήν του και συνοδευόμενος άπδ έν άπό· 
Ι^σπασμχ στρατιωτών του πυροβολικού καί ένα αξιωματικόν, 
Ι^ώδηγήθη εί; το κέντρο? του σχηματισθίντο; τετράγωνου. 

.’Αφού δέ «Ίίγνώιεθη ή άπόφτσι; τοΰ Στρατς,δ'.κιίου, ό ctpx- 
^'•.Τηγό; Δαρρός προσεφώνησςν τόν Δριΰφούς διά τών λέξεων : 
Κλ — Άλφρέδε Δρεύφούς, είσαι ανάξιος νά φέρηί όπλα, Έ» 
]κ··όνομα τι τού νόμου σέ καθα φούμε*.
fei’ Καί ο στρατηγό; Δαρράς ?*ΐνσ« ταύτοχοόιως πρό; «να 
Ε^-πελώριον πυροβολητήν, 0στ·.ς ταχύτατα καί νΐυρ'.κώτατα. 
^^ίρχισε ν’ άπσσπί τά χρυσά γαλόν,α, τά κουμπιά χαί τάς 
Η^ έρυθρά; ταινίος τή; στολής τού χαθκ:ρεθέντος αξιωματικού, 

άλλος πυρπολητής τού ήρπασε το ξίφό; του, τό εσπα- 
»^··’σεν «ί· τά γόνυ το » χαί το «ρριψε* περ·.φρ*ητιχώς μακράν 
Β:«1ϊί Τοϋ έδάφου;. Κατόπιν δ κατάδιχο; ήναγχάβθη να πα- 

ριλάση πρό τού τετράγωνου τών στρατιωτών, οπω; τονίσουν 
ώ παρατβιαγμένοι νίίσύλλεκτοι. Κ«τά τόν χρόνον τούτον 

Κμτό πτρι«κάμινον πλήθος εύόα καί έμαίνετο /.ατά τοΰ θύμα- 
Ιίμ,τος. ΙΙαντσχόθεν άνεδίδοντο αί φωναί : «Πρεδότα 1 ’Εβραίε I 

Ιούδα 1 Είς θάνατο*». Τό περιεργότιρον χαρακτηριστικό* 
β^ί'τή; αλγεινή; τ αν της σκηνή; ήτο ή «τάσι; τοϋ καταδίκου. 
δχ::Δΐ* «παυβεν ούτε στιγμήν *ά επα-αλαμβά-.η υ.ηχανικώ; : 
^’'.ίΕίμαι αθώο; ! είμαι αθώος to 
Ιν-ί’.μίιν ενώπιον όλω* εκεί'ων τών 

άχθροί του κατεπλάγησαν.
Κ?··.· Άποσπασθείς από τήν γυναίκα τον καί άπό τά παιδιά του, 
Κμπά ύποΐα οε* το* άφησα» θυτ« χά·ι νά αποχαιριτίσ», άπό 
Β&μτής ήμ.ερας καθ ήν συνελήφθη, ό Δρεύφούς, ολίγον χρόνον 
65;:μίτά τή* καθαίρεσίν του, άπεστάλη εί; τήν νήσο* του Δια· 
β£·: βόλου.

Ό Δρεύφού; και ώ φυλακές του κατ«ΐχον εν ολφ τρία πα· 
^-'ραπηγματα. ’Έχειντο οέ ταίτα εις «ν μικρό* οροπέδιο* 
Κ^παρά τό μεσημβρινόν άκρ5» τής νήσου, Το ά»τ'χ«ίμ<ν&ν 

“«ΙΑ προσ έπιπτε* άμέσο»; <ί; του; οφθαλμούς ή το ιί; πυργί- 
?.ι.·-«tkoc ύψος 30 περίπσυ ποδών, έπί τή; κορυφής τού όποίου 
Ei'.

11 Φ Υ SI S

καί τόσην Γοιιξε ψυγρια- 
υβρεων, ώστε καί αυτοί οί

Ο Μαζέηπας.

■?

ι·. •.Ί·

·. των γε'.τ&»(κώ* μονών, ω: 
k Κυο τών θ·,ρώ* τών πύργιο», 
·,'. ι/Υΐ»·'. χαί οι χσπιόες τώ». μιλλ

?ά συναγω'ησθώσι.
^χ·.ί Πάντες δέ 'λ τΐϊλόύχοι υ.ετά: 
' ·■ wv ιυριών καί δεσποινίδων μ«· 

icua.tvo* πρό; επίσκεψίν αυτών..
Etj στοχτοχήρυξ έί «δείκνυε 

U'; Τάϊιτα εί; τά; κυρία; καί, &■» μ$ 
. ·ινι;ι» τούτων ύπήρ/ε τις, ή’ΐ; 

¥<: να είχΐ 'άφορμας ο>στρ«σκε«πς 
χατχ τινο; τώ' uv'/,σ : ηρω» , ήγ- 
γ’ζε τά όπλα τΐυ ί*π ςύ"ω συ- 
ΛΓζτει ίΐΐ; Ί.ύλζ'ζΟΟικαι; πλήρη 
δικαιοσύνη*.

Το ίπποόρόμιον π’ρ'.ιβάλλ»·.'; 
βΐ '.<ώ*/.:κο.λ'.μο. ς*<<ιν 'χκπίρι-^ 
σνίωμμάτων, τζπή-ω*, σημ?3ώ»< 
καί Ονθ;ών. Ό οί Βασιλιάς, αί 
*uiv η τή; Αυλή; χχί οι ζοχαίο? V 
η- ;αι προσήρ/οντο χαί έλάμ·^ 

βανον μέρος έπιφΐροντε; γνώμη·. 
’Ολόκληρον δι πρ*.σι.·πίχόν κηρό · 
;·.ι,.ν <7ΐ ακολουθώ* όχλιτώ* ιύρί- 
«κςντο π»,*τ'/χου ouonxpu.ivot,

* ·\

ήτο τοποθετημένο* εν ταχυβόλον. Έδεσποζε τής νήάΰμχόΐ , 
τής πέριξ θαλάσσης και ή το ικανόν νά κα τα στρέψη πανπλοΓον 
προσιγγίζον. Κατ’ άρχάς επετράπη είς τόν Δρεϋφόύς νά πί· 
ριφίμηται άνά τήν νήσον, λέγουν όμως οτι κάποτε <>ας άν
θρωπος τού ε’καυ.ε σι»ιάλα άπδ τήν άπίναντι Βασιλικήν νή- ’ 
σον, καί τότε έκλςίσθη οριστίκώ; είς το παράπηγμά του, 
μή έπιτρεπομένου πλέον είς αυτόν νά εςέρχηται είμή είς 
τον περίβολον, οστις είχε πλάτος 36 ποδών καί μήκος 36.

Το βράδυ τού έδεναν τά πόδια μέ άλύσεις άπό τό κριδ· 
όάτι, φοβούμενοι μήπως δραπέτευση. Ό έπισκεφθει; αύτο* 
ία τρις Βιρτώ λέγει, δτι τό μαρτύριο* έκ«νο τόν «φόνευσεν 
έξ άλγους χαί ταπεινώσεως. Ο διοικητής τής άποικίας ott· 
μαρτυρήθη ιί; τδν διοικητήν τή; φυλσχής διά τήν τοιαύτην 
άπανθ.ωπίτν, άλλ’ είς μάτη*. Έντος τής φυλακή; του ιτο- 
ποθετήθη ιί; οιοηρους κλωβός, «ις τόν οποίον εκάθητο νυχ· 
Οηυ.ερόν σκοπός επιτηρώ* ιόν κατά δικόν. Σκοπός δέ τού 
σιδηρού ίχιίνου κλωβού ή το μήπως δ Δρεύφούς καταλάβω 
ποτέ την φύλακά τονχοιμώμενο* καί το* φονεύβγ όπως opx- 
πετεύση. Έ*τό; δέ τοΰ κλωβού ύπηρχεν ?* ηλεκτρικόν 
χομβιον,διά του όποιου έν περιπτώσει απροόπτου έπιθέσεωε 
ό ε'σω σκοπός θά ήδύνατο νά ειδοποίηση άαέσω; τόν «ξω.

Ύπό τοιαύτα; συνθήκα; καί «ν τφ μεσφ τόσης ά π ανθρω
πιά; καί τόσης σκληρότητες ύ ταλαίπωρος Δριυφού; Μήλθε 
πέντε βασανισμένα «τη είς τήν μακρυνήν χαί άξενον νήσεν.

Έχτάχτω; συγκινητική ύπηρξεν ή πρώιη συνά*τησι; τού 
Δρ«υφ;ύο μι τήν σύζυγό* του. Έρρίφθν,οαν I it; εις τά; άγ- 
κάλας τού άλλου καί ίκλαιον χωρίς νό άρθώβωσι λέζί*.

Ή Λονκία εύρ« ιόν Δριύφούς μιταβίβλημένον πολύ, αδύ
νατον καί γιγηρακότα. τΕχαβ« τήν ευχέρειαν τού όμιλεΤν, 
διότι ©αί*«ται Θγι ό εγκέφαλό; του παρελυσε* εκ τής μα· 
κρ«ς μοναξίας. Έλπίζεται ίν τούτοις τά σωθη τάχιστα διά 
γυμναστικής καί διάσκησεως καταλλήλου τών διανοητι
κών του δυνάμεων.

Έκτος τή; οικογένειας καί τών δικηγόρων είς ονδένα άλ
λον επιτρέπεται νά έπισκεφθή τςν Δρεύφούς. Χαίρει δε ού
τος τό δικαίωμα νά περιπαζή ούο ώρας ιίς το προαύλιο* 
τής ©υλακή;.

’Εα·/ νπερίρ^ς ri έΧβττώματα ’ού φΐΗυ σου, άνδίχεται γίνωσι χβί 
ίδιχσ σβυ. X

Τά τρύ«ο» »jx.;«v έιίρχε«αι έ*ι£υμονμένου ίου Uunjw, διερχύ·
(jilki έέ so StOupo* λτκούμΐΌΐ <hi «ο ιφ·’βν· *' »λλ ιάτ 

των αυτών καί τής εύγενού· 
γωγής τ^ν, 
ελεγον. τί*ω* 
έ κρυλίζισθΐ !

Έπί
ηρχιζο* αί

τιύς οφθαλμούς εχοντεςπροσηλω 
μένους έπί τώ* μαχομένων, ϊνα 
εν καιρφ πιβτώς ανανερωσι του; 
διδόμενους καί λαμβανομίνους 
χτύπους. Ούτοι έχ τών προτέρω* 
είοοποίβυ* τους νίωστί προσερχο· 
μένους ίπποτας περί τώνκαθηκόν- 

κατα- 
; ένθυμηθήτε, τως 
’<οθε υιοί καί μη*

Τφ πρώτφ σαλπισμαΟ 
φωνκ του πλήθουί 

τώ»καί ααίσω; ?ί μονιμαχίαι 
λογχοφόροι* εφίππων επενιλβμ- 
βάνοντο. Ό ΐπιο; ιιχε τό κυριώ> 
• ι ρο* και «νοοξοτερτ* μίρ·»; ε* τή 
τραγική ταυ τη σκηνή κο.ι οιόιι 
ύπό τό* μεταλλικό» αυτού όπλ?· 
σμό* έψαί»ετο μεγαλοπρεπέστερο;.

Ό ύπό τών Κύριε»* ΐ/Λ’γόμ«- 
νο; δικαστή:, μετ’ «ύόλαβούς 
προσοχής χαί έν παραοοξοτάτη 

. * '. ; *ά
μεσολαβή ύσχκις τις τών άγ<·>·

"Γ* Α " ,............... .
πιριβολή, ητο πάντοτε έτοιμος

^'ί·



ΤΟ ΚΑΘΕ MOT ΤΡΑΓΟΎΔΙ

TO ONEIPON MOT

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Μελάνη άνιξάληπτος— Λάβετο μπακαμίςυ μαύ
ρου τετριμένου δράμια 100, υδατος δραμ. 400, άναμίςατε 
αύτά καί άφετί τα εν πηλίνφ άγγείερ έπι 3 ημέρας. Ειτα 
θεσαττ τό μίγμα επί τίς πυράς καί βράσατε αυτό, εω; οτου

κυριών, ό ίππος [

ΙΙΦΪ1ΙΙ
Η ΦΎ S I S

• '"■"■'■?■ ’ύ:' ·. ·.' '
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΓΓΝΓΟΚί

I

Εΐν& τό καρδιοστάραγμα 
ώοάυ άηδονολάΧημσ. 
ΕΤ*ε ψυχήο καθρέπτης 
τό κάθε μοιι τραγούδι. 
Είνε τροττάρι θλιόερό 
ποράπονο λυπητερό 
Τό ψαίλνει μ’ απαλότητα 
ουράνιο αγγελούδι.
Ίού/ιος 169$.

II
βΐ',ς τό κσρδιοβτβλαγφβ 
ώοάν άηδονολάλημσ.
Είνε καθρέπτης
τό κόθς τραγουδάκι
Όπου σκορηγέται άληθιν© 
οτά στήθη μου navrowvi. 
Koi τό ποτίίιι ό καϋμδς 
τό ποιο πικρό φαρμάκι.

ΊΙλίας Ρσύμπης

O»ttMvtt«a ιβί n4h 
Kat μου tativaav to ά>(<ρό Houi 
’Δκ’τά μαύρα σωβιχά μου, 

Ίον α«4μη?ο »«υμό.
*Γπ<ρήρ*ντι, μεγάΐη 

Καί τριβΜο!η tn* <'δβ· 
Τη» γλυκειά μας tn* watpija. 

Στ® βαθύ μου λογισμό.
Ύσερήφανσς, μιγέλος, 

£έ tpovi τοΰ cephvCva, 
*ύ«ά» τέκνο» t«u αιώνα, Ν’ ανεδαΐ'ΐ» tt$a δειλά.

Kai rpajou^x νά βραδιάζω. 
Λευτεριάς αρωτσχουσμέια, 
‘Απ' ti «tr/lia μου βψαλμένα, 

Ti πυλύπαβα t ’ ίγνί.

Τη στμαίας μας κρ*τώ»τβς, 
M2 στεφάνωνα» μέ χάρι 
Μέ τής 84?ν>Κ «*β·4θΓ

Τρεπ παρΜ»ες «τερυνιΐι.
— Μίνα·, Ίιυίερά χβΐ 86ξ»~ 

Μ’ερσνίΚσν μ2 λουλούδια, 
Κ«1 μου films τριγούβι» 

Μέ γλυ»όλαλ«ς φωνές
Καί στερνό φνγορβγώντας 

fcc8« ii fltiatv® πάλι 
Kai va φέλιω αγόΐι yih 

— XaTpe, χαιρε 'λιιΑεριά.--
Kal va Xiv* fiiKot; — Mi μάτια, 

A cre ιίιέτε. δαχρυσμέ»·, 
Οώς πεθαίνουν &ο(ασμένα 
Ίη4««ρίδο< to «αιδ>ά.

Σωτήρης Σπίαης.

«ιζφίνω» ν«ρ<6ί»ζ< τούς νόριοος τής πά>«ς. 'Οσάκις δί μ.α- 
χνιτίς τς ίζήτιι τη’ προστ>οί«ν τώ’ 
,θιωρΐτο ι«ρο; χ.«< οΰδβίς Ιτόλμ* να 
ίγγίβη χωρ;ς ’« afoeSi)^ τήν τιαή·, 
αυτών.

Κατ αρχάς αί ιπποδρομία t σκοπό» 
είγον νά προγνμνάζωσΐ μαχίμους διά 
τό» πολβμον άνδροςκαί (κπους άσθμοε- 
νοντας <ν τφ χαλπάζειν, κϊτ.ν βαθμτ- 
ίον <ί αγώνες ούτοι έγένοντο φονικώ- 
τχτοι, ή δέ ιστορία γέμει άπςυκταίω» 
γινομένων είτε εξ άαελάας είτε ύπο 
τού πάθους τών μαχητών.

Ό Ο,.κ«»,μχότίρος θά»* Τ'-; ύπ 
δ τού Ερρίκου Β'. φονευθεντος 
τού Μόντ Γομερύ διά τή; Χ''ΤΧΤ*< ·* 
πλήρν. προσύπιρ. Ή καταστροφή αυτή 
σμετρίασε τον πρός τάς ιπποδρομίας 
ζήλον τών Γάλλω», ή ο» η απέλυσες 
αυτών χρονολογείται από το 1560.

Έκτοτε το άρχαΐον π»<ύμκ τών ΐπποτικώ» θεσμών βαθμη- 
oev έςαλείφεται ούχι όμως καί δ προς ιππασίαν ερω;.

Ή Utopia τοΰ ΐππου εμελλε» εν τούτοι; περισσότερον 
έπεχτοθή χαί λαμπρυνθή. Έξεργ ο μένων τότφ τών αν

:.χ·.

μείνγΐ τό ήμισυ, κατόπν·» άφου ψυχρανθή στραγγίσατε τ 
και προοθεσατε 15 δράμια βτυπτηρίας (στύψης), 7 δράμι<§ 
ζακχάρου, 8 δράμια κόμμεος άραβικοΰ (γόμμα), llta θερμά» 
νατί τό δλον μίχρις ^υ πάντα διαλυθώσι και φύλαζατέ τι 
πρόε χρΐσι». Ή Μελάνη αυτή έχει χρώμα τερπνότατο*, 
παρέχει γραφήν αμετάβλητον καί άνεξαλειττον δ«ά τος 
χρόνου καί δι’ οιουδήποτε μέσον. έ

Έτέρα toiavtn μελάνη— Λυοτρίψατ· έν πηλί»<$ 
άγγείω έ» διάμιον μαύρης άνιλλίνης, ε’νθκ προσθέσατε ίθ 
ορίμια οινοπνεύματος καί I δράμ. (60 σταγόνες) ύοροχλω· 
ρικοΰ οξέος (σπίρτου τού άλατος)· άναυ.ίζατε καλώς' πάντ$ 
καί προσθέσατε 25 δραμ- ΰδατο; καθαρού, ίνθκ διαλύσατε 
προηγουμένως 1 δρτμ. αραβικού χ.όμμίας τττρίμίνου, 
είτα σι κάματε χρήστ».

Τρό«ος τον πλάνην καί καθαρίξειν τά'^άλτ 
λΐν« νφάά^ΐαΧα— Είνε γνωστό» δτι τά μάλλινα ύφί* 
σματα καί μάλιστα αί φανίλλαι, πλυνόρ.εναι γίνονται.στε-^ 
νώτεραι (μπαίνευν κοινώς) ΓΙρός αποφυγήν του teiούτου δεογ 
τό ύφασμα νά πλυθή διά λνσσίβας σαπωνώοσυς πολύ θεο^ής:;Μ& 
αφού προηγουμένως πρυστεθή είς αν Γην μία μικρά κουταλ;«® 
αμμωνίας ύγρας η βόρακος. Κατόπιν πρέπει σφιχτά να στυ^Εί 
φθ'5 και νά στεγνώσ^ τ, χεω μεταξύ δύο υφασμάτων, fft< τΡ*^ 
ζομενων επχνίιλημμένωι. Δεν πρέπει νά στεγνώσή ύπό τούΟ·, 
ήλιον, διότι καθίσταται τό ύφασμα τραχύ. Είς ρεύμο άεροςίκ 
καί έάν είνι χειμώ* έντδς μέρους μετρίως θερμού καί oyiMg 
πλησίον θιρμάστρας δέον νά στεγνώ*ωντ«ι όπως οιατηρηθή®| 
τό ύφασμα είς τήν αύτήν ώς πρότερν κατασταοίν του. Sg

Τρόπος τοά διαγτνώβκειν πόΟεον A^gp<Sv8K 
give τό ώόν— Είς 150 δράμια ύδατος οιαλύσατε 35-β| 
δράμια, άλατος κοινού, θέσατε εετα ε·το; αυτού το ωον.* 
Έάν εενΛΐ τής ημέρας, θέλει καταβυθιοθή είς τόν πυθμειη 
τού αγγείου. Έάν ει»ε δύο ημερών, δεν έγγιζτι καλώς τον 
πυθκένα. Έάν είναι τριών ημερών χολυμβά έν τώ νόβτεό 
Έάν είναι πλέον τών τριών ημερών, επιπλέει, και οσον πε
ρισσοτέρων ημερών εινε, τόσον ίζέχβ·1 τού υοατος,

Ή ευτυχώ aWotatai ΐ· δυστυχιών «αραχαρφΟίιοών. :
X

‘Αγσκίμεν την δι»ου«ύ»η*. πιΑ« ο>ίγο» δε τού; δικαίους άνύριυπονς.
X

Nice ίχομβν όαχρυα ανβυ *>·νπών, ΊΐφΜΐί έχομε» '■ύαα; ανευ ^α»ρυβ»ν.

Ταχυδρόμος κατά τόν Μεβαίωνα.

θρώπων οχ τοΰ σκότους του χωροδεσποτισμοϋ έπήλθε» ό; 
Λουδοβίκο; ό ενδέκατος καί έπλασε τον σκελετόν του- 

δικτύου τών δδών S; σήμερον κατέχει η? 
Γαλλία χαί αιτίνβς θεωρούνται αί χαλ-' 
λίτεραι του κόσμου ολοκλήρου; ΤότίΙ 
δέ ^χρησιμοποίησα» το» ίππον ούχίϊ 
πλέον ώς όργανο» πολέμου άλλ*ώς εί· « 
ρηνιχόν διάγγελον τής άναγενόμίνηςι 
βιομηχ ανίας και τοΰ υποφω οχ οντος ΐ 
εμπορίου, Δύο είδη ίππων έθριάμβευ-ί 
σαν άνευ μίν λαμπρότητες άλλα πολύ' 
χρησίμως, ό ’JratfotfK λεγόμενο;, Γπ-.’ 
πχ σωματωοη.. μεσοίου αναστήματος ·> 
καί ό ?ι>ρεηγο?. Πλησίον τυύτων ερ-ς 
χεται καί ύ ταχυδρομικός ΐππος, άλλα · 
δί* π.έπει νά πιστιύσωμιν δτι πρώτον 1 
οί Γάλλον μίτβχειρίσθηβαν το» τ®χν- 
δρομιχον ?ππον, διότι αρχαιότερο» αύ- · 
τώ» άλλος λαοί τόν μετιχειρισθχσαν^ 
μιθ ’ ήσσονος ζήλου καί μεθόδου.

Ή ίοβα τής χρώσεως ταχυδρομικού ΐππου πρός μεταφοράν : 
ειδήσεων ιίναι τοσούτον άπλή, ώστε δέν πρέπει ν ’ άμφιδάλ- 
λωμεν οτι οί πρώτοι λαοί ενεκατεοτησαν τών δι’ ίππων ; 
ταχυδρομικήν συγκοινωνίαν, ώ; (ίπομεν δε ήξη ό Κύρος bi-ί
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Προφητικόν Χνειφον.
άκέλιυθον προφητικό» 5-ειρον διηγείται ό πρόεδρος ίεολογιχής 

Β§|&3τχολής »ίς τάς 'Ενωμένος Πολιτείας, ϊύστηαα ύκήοχε», <»* 
Iglft'tv* .χανηγητών προβχτλή κατ’ όλους τους σπουθτστάι μ

μετά τώ» καθηγητών ?ν τινι ζενοδοχείιρ κατά την εκβτειον 
Ευχαριστηρίου Έ^έρας. Τήν πραιαν ιής ήμέρας τούτης ή συ 

τοΰ χνίηγητου τούτου επεσε» «ί’φ»η< άπνονί ι» τφ κβλλυ*τη- 
τη» χιti τήν ογόόη» πρωινήν ω;·’. Τήνσνιήν πρω^ο» «■*· 

ΒΜν:έβ£όμην ώραν είς εώ» σπουδαστώ» ίξτ,γέρβη εντρομ'-ς εχ χϊχου 
ByAgfriov. Είχ5ν ονειρευτή ότι. ΐχό/ίςτο μετά τώ» άλλω» συν- 
Ε^ΐήηιότω» «'C το γεύμα τής Ευχαριστηρίου Έμέρας, αίφνης εις τώ» 
ΒΚδίμίθητών του ή’έρ^η από ιής θέσεώς '«συ, λεγ«» ότι οδυνηρόν 
jgffljjfcob <’^ε νά ά»«γγείλη εις τη» όμήγυρι» τό» θάνατο» τής συζύ- 
Ε0&»; τό5 ν*ίζο»τος αυτοί* »ϊ9ηγη·οθ, έπισυμθάντα τή» όγοόην ώρα» 
ΒΜμ: τρ.,π» ικείνης. Τό ι»ύπ»ιο» εν τούτοις τούτο αμέσ«1 εξηλιί 

ία τής 0:α«οίας τοΰ απουδαοτου» θιωρήσαντος τον to ώ< γελοία» 
^β%θ?»ότητα χαί μή έ4ιατρίψτ»τος έπί πλέον επ’ αυτόν. Άλλα 

«<< γεύμα χαί ϊαίών τήν ίέσιν τΐυ μετά τής λοιπής 
ilBMafakcwc έζεπλέγη είς βαθμόν ΰπετον ίδώ· τόν σπουόαστή». τόν 
■BeSifav ε’ί< χι: εις τό ένυπ»'όν του, εγειρόμενο», ·αί «χούων αυτόν 
Β&έώΦίοχβιοΰνεχ τή» όδυυτ^αν «ίδηβ » τοΰ ό»είρον όκεο ειόο». 
gR·-·:'· «Up «ατ« τούς γίμους.
Κ.λί'δ πυρ ·ι»ε Ε* τών ώ· ούκ άνβυείς τή» τελετήν του γάμου παρα 
ggtttjcpoti λαοά. Κ·< τή» Περσία» τό ουσενιριο» τελείται Ζμπ;οο0<ν 
ΕΒ&φμι;. Είς την Νικαράγουα» ό ιε^ενε λαμβίνω» τό ζεΰγοε όια τόν 

δχκ’ύλου δόηγει αντό εις τνα θάλαμο», δπου ύπσρχει «6ρ 
gSi&MtfOov, χαί έώάσχιι τή» νύμφη» περί τώ» κα^χόνΤω» της, 
Swfe*®» «’ τίλιι τό πδρ. Είς τήν Ιαπωνίαν ή γν»ή άνάπτει λαμ- 
^&iBs,xzl0 νυμφίος α·ά«ιει άλλη» ίί αύ’ής, φέρονται ii τά διάφορά 
^««γνηόάκια τής νύμφης καί χαίο»ται <τ<7 είς τό <ΰρ τήι λαμπάόος. 
agt' Προφυλαχτικήν κατά τής ύπνοβασίας.
gm Λέγεται ότι άριστον προφυλβχηχό» κατά τή; όσ'οβοίας εί»αι ή 
|!|»όπφύτηβιε έπί ίου έόάφτυς, πρό τής κλίνης <®υ ύχ»ο6*'.ον, τύλλου 
ijiMffrfcou. ψευδαργύρου ή άλλου μετάλλου, αλλ1 αρκετα πλατέος. 
^&στε »α ή»*1 βίθ*·ο» δτι ό υπνοβάτης χατερχόμενος της «XiwjC θα 
Ε^κτήβη <«’ αυτοί. Τοιουτοτρόπως ό υπνοβάτης, χατερχόμενος τής 
§Β*λΚης χαί κα’ών έβι τήι ψν/ρας ιπιφπνείις του μετάλλου, αποσύρει 
1Ι|Ιδ ίνστάτου φρικιών tout ποοας καί ε’ιβέρ/εται καί πάλ»ν εις 

κλίνη». Μετά δύο ή τρ<Γς άποκείρας ό ύπ»ο6άτης ήσοχαζει πλέον 
E&jat μένει εις τήν κλίνην του.

Β ΠάΠΟΤΛΙΑ κ*» ΛΥΚΟΤΡΒΖΟΤ
Κ£·: ΕΚ ΚΑΛΑ MAIS

Καπνά Βόλου. 3ηρομέρου καί Λαμίσς. Χιγαρέτα α'. ποώτητβς. 
Ι&Ειγίρα. ποΰρα Άδέννας κ. λ. π. Πώλησχς χονδρικώς καί λιανιχώς. 
^Προθυμία χαί ύπηρεσία πρόθυμος. Κατάστημα πεφηυισμε»ον χαί 
Ι^&νεγνωρισμένον. ΤιμαΙ συγκαταβατικοί.
^ezea—' '"■ — 

Ι&έίτέβτησ· ταύτην άλλ’άτελώς έν τή μεγάλη αύτοκρατσ- 
του.
Έν Ρώμη ό Ταχυδρομικό; ΐππος έχαλεΐτο Veredus, «ί St 

©ΙΙ^άχύδρμσι καί αγγελιοφόροι Veredarii, δ δέ Du Cange 
φέρει παλαιόν τι λατινικόν λεξικόν κατά το όποιον, οί 

Ig^JMUi. τούς οποίους ε’μελλουνά ποραδώσωσι εις τούς πρώτους 
|^«)(χύδρόμους, οιτινις εμελλον νά διέλθωσχ ίιά τίνος πόλεως, 
S&fe’ar πάντοτε έπισεσαγμίνοι καί ατοιμοι προς άναχώρησιν. 
κ&·ΜΓδ ταχυδρομείου έλιιτούργει δλως παρατυπώ; άπο τής 
^^χαιότητβς αύτής έν Αίγύπτφ, Άσι?, Άσυρί? καί Μηδίςι. 
g£?ti:.δέ Ηρόδοτος πλέκει τά εγκώμια καί λέγει οτι «πασαε 
Κ\ίΐ δήμοκρατίαι τής αρχαιότητας κχον τούς ταχυδρόμους των.

: Οί ταχυδρόμοι τού ’Ιουλίου Καίσαρος «λειτουργούν τοσοΰ- 
^'τοτ'.ταχέως μεταξύ τής Γαλατίας χαί ’Ιταλίας, ώστε δι* 
^'3ρίηβτολήν μιας επιστολής άπέ ’Ρώμης <ίς Βρεττανίαν έ· 
^^^άζοντο τριάϊΛντα ήμέραι. Ό Καισαρ έπαιρόμενος έκ 

ταχυδρόμων τούτων έγκωμιάζει πολύ αυτούς, μολο- 
άπλοι πεζοί στρατιώται. Ό δέ Αύγουστος συνέ- 

τήτ ιδέαν νά ζενγ»ύη ΐππονς καί ουτω ύπήρξεν δ άλη- 
^'Κί πάτήρ τής δι’ αμαξών ταχυδρσμικής συγκοινωνίας. ’Εν 
W τέΧ» δέ πάντςς οί τότε χατακτηταΐ τόσον οί ‘Ρωμαίοι,όσον 
fe'xotoi Βάρβαροι οΐτινες μιτεχεψζοντο ίππους προς μεταφο- 

ράγ τών αγγελμάτων έπεφυλάσσοντο αυτούς τήν άποκλειστι— 
^•^βηνχρήσι».

Αί έξ αάπωνος ^ν4αλΙΚ«ς καί τό 
Ανθρακικόν άίν.

Ίδου εν πρώτσις μία μ.έθοδος πριπαρχσχευής άνθρακιχ&ϋ 
οξέος λίαν προσιτή είς πάντας καί ήτις μδς χοΛσιμεύει διά 
τά προλιμένα πειράματα.

Λάβετε χύπεΊλόν τι πλατύ καί 
δείγμα τι, «ν τω όποιω εισάγετε το στόμεον βίφωνός 
ύδατος τ«ύ ϊέλτβ καί πιεζοντες έπι τής λαδής «ύτου 
νειλν.μμένω; αφήνετε νά Χ’-θή ποσό’ης τις εξ αυτόν.

ίί βαθύ, τού ζύθου ίνπσρα· 
τίνος 
επα- 
Τότε

ροφήσατε τό ύδωρ τούτο τή βοήθεια άχυρου άφήνοντες μό
νον είς τό πυθμένα τού ποτηρίου ποσότητα ενός έως σύο 

’εκατοστομέτρων εκ τού υγρού. Άφου δε υυτω πράττοντες 
κενώσητε τόν σίφωνα καί τό ποτηρίον. τό τελευταίο» τούτο 
θά είναι τότε πεπληρωμενο» εξ ανθρακικού όξέως, ο<ιρ θά 
ε'χει ίκφύγει έκ του ύοατος τοΰ Σέλτσ καί τδ όποιον, ivti- 
καθιστών τον έν τφ χυπέλλω άίρα, διατηρείται είς τό βάθος 
αύτού ενεκεν τής μεγαλιιτίρας πυκνότητάς του (γνωστόν 
«’ναι οτι τό άνθρακιχόν οξύ είναι οϊς βαρύτεεον τού άέρος) 
Ήδη καλύπτομεν τό κύπελλον δι * ενός είουδήποτε καλύμ
ματος πρός παρεμπόδισαν τής διαχυσεως τού ανθρακικού 
οξέος εν τφ άερι και προθαίνομεν είς τά εξής πειράματα.

Λουδοβίκος ό ενδέκατος ένεκατέστηβε ίν άπάστι τξ Γαλ
λία ειδικόν σύστημα ταχυδρόμων πρός ιδίαν χρήσι», ο δβ 
αριθμός των ίππων, ους προς τόν σκοπον τούτον μετεχειρί- 
σθησαν επί ’Ερρίκου Δ’. υπήρξε τοσοΰτον σημαντικός, ώστε 
ό βασιλεύς ώνόμασε έπί τούτω δύο στρατηγούς στματηρόσ 

τα^ράρομεχώ»· σταφώε». 
Μόνον έπί τής βασιλείας 

Λουδοβίκου τοΰ ΙΓ. ήρχισαν 
οί ίδιώται νά μεταφέρωσι τήν * 
ίδιβν αλληλογραφίαν δια τών 
βασιλικών τούτων ταχυδρο
μείων. Αί αναχωρήσεις τούτων 
έγένοντο μόνον οσάκις αί άνάγ* 
και τής αυλής τό άπήτουν. Έπί

"Ελλην ταχυδρόμος, δυο αιώνας ή μεταφορά ουτω 
τών ταχυδρομείων οιά τών ίπ

πων έγένετο, δτε ή Γερμανία διωργάνωσε καλλιτέραν ταχυ
δρομικήν υπηρεσίαν.

Άπό τού τέλους τού ΙΔ’ αιώνας τό Τευτωνικον τβγμα 
των ί «ποτών έν Πρωβσίφ: έχέκτητο ιππικόν ταχυδρομείο» τε
λείως ώργανωμένον, κατά δέ τόν ΙΗ’ αιώνα ή Γαλλία μετε- 
χηρίζιτο διά τήν ταχυδρομικήν αυτής υπηρεσίαν, ςύρεσκομέ' 
νην τότε είς το τέλειον αύτής ανευ υπερβολής τουλάχιστον 
20000 ίππους. *0 δε οίκος Τθ«Γ et Taxis, βστις ειχεν έν

£



II ΦΥΣΙΣ

(:

ί*ς 
ίΐ·

S'

Α'Λ Λάδίτβ σάπωνάώαν, ώ; περιεγράψίμεν αυτήν έν τφ 
επιβτη^.ον«*ώ παιγ.ίφ τοϋ προηγουμένου ή|ΐώ» φύλλου, καί 
τή βύηθεία άχυρου ειίσχιτμέν&υ είς τά δχρα αυτ^ύ εις τίσ- 
σαρα. μ.ίρη φυσήσατε μίαν φυσαλίόα, ήν αφήνετε νά πέση 
έν τώ κυπέλλω σας Β πεπληρωμίνω όνη ανθρακικού όζέ^ς. 
Μόλις ή φυσαλίς αυτή άφιγθή έπί τού σ?ρώρ.«το< τού αιρί'/- 
θά άνατιναχθή αίφνηδίως ίκτός τεύ ποτηριού τή ίπϊνΣργε'.α. 
ώΟήσιως άνωτέρας τού βάρςυς της, ενφ ετέρα τιο φυβαλίς 
τοποθετημένη έν τφ κενώ κυπέλλφ Λ θχ ζ.αιασυντρ'Χή εί: 
τό βάθος αυτού.

Βον Έάν ήςη έλαφρώς θέβητε τή» φυίαλ'.δζ σας έπί τής 
επιφαντίας τοΰ ανθρακικού ό^έος θά ίδητε περίεργον φαινύ· 
μενσν, αΰτη θά μιγιθυνθή. Θα αύςήση τό β/ρος της χαί θά 
βνθ σθή εντός τού ποτηριού, αύζςυμενης έν ταυτφ και τής 
διαμέτρου της, ώ»; παρατηρείτσι, έΌ τφ κυπέλλφ Γ, εφς 
ότου σ»ντρ*€ή είς τάς παρειάς τού ποτηρ’.ου. Τούτο προέρ
χεται καθ’όσον τό ανθρακικόν όςύ ύπεισέρ7ίται <ν ‘‘ή Τυ> 
σαλίύι δι’ ά·τίΐσρνής, αύξουμ.τνου ούτω τού όγκον καί τού 
βάρους αυτής.

Έάν δεν ε’.να·. δυνατόν νά πρσμηθευθήτε γλυκερίνην, ου- 
νοηθε νά μ.εταγειρισΟήτε έκ τή; συ.ήθιυ; σχπωνάοχ. <Ι>. Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “SrSEiJS.
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Ϊ1 Γ. Ζ Μεσσήνην. Δελτάριο· έ> ήφΟη Ό» Άθχν. Κού
τρας. ή!*έτ«οος «*Γΐ»^ία»πος. άπουσια’ει ιίς |·,νμα»(ΐ» »«1 Γω«· 
βίαν. Ιίαραχαλοΰμβν όπως μας σηαε'ώση'ε τ ν< ελλε<ποντ>ς ύμϊ» 
βρι6μ«ύς οΦόαίωζΐ »βί “Ή^ουςι, ί»α σας τού*, αποβτείλωρεν.— 
Ν· Ι,/ΛτιΜειε». Έπισ’ολή εληφΒη. Ά8υ»α»βυμ<ν» διόΐι 
μύ»ον τά εγχεόμενα ιργα ’ών συνδρομητών μας δηυ,οβιεύονrec Τό 
άπ$σΐ«λέν ει·α: <pjo· μπεμπέ χαί είς μπιμπέδες β»βφί· 
ρεται. Ευτυχώς ύπαρχουσι καί ιν Τ,λλαδι παιδί·α φύλλα. όπου δν- 
νχοθι »« άποτϊ&ήτε μετά ^ιΰα'.σιητοί, ότι 6<Αβιε τύ/<ι τον wofiou- 
μένου.—Α· Β. Β. Κίρχυραν. Συγγνώμην, χατ* λάθος εστάλη 
διπλού». Προσεχώς τό 5ον.—Γ. Γ. Savannah Georgia Acnerique 
Συστημένη ελήφθ« μ«τ εσωκλείστων 2 δολλαρίων τής υυετερατ 
συνδρομής τή< «Ήχους». Φύλλα «τέλλονται τακτιχώς. α» σάς ελ* 
λειπωσΙ τινα δώσατε μας σημείωτι», ί«α σάς τα άποβτείλωωε» αμέ
σως δωρεά». Δβχδήτε τάς εγκαρδίους ευχαριστίας μας.—Α.Π. Ϊ1 ε η 
ραιά. ’Επιστολή υμών έλήφΟη. Προσεχώς δημοσιεύεται. Έχει 
καλώς.—Α Γ,Α. Constantinople. Ύμβτέρα έλήφθη Ήσυχεΐες. Τά 
φύλλα &α λαμβάνητε τακτιχώς. ^ημοσκυθήσεται. Προσέχω: γρ9γ>· 
μετ.— Κ. Ν. Ά μ αλ( α δ «. Δελτάριο» έλήφθη. ΔιεύΘυνσιι ηλ·

Γερμανέ? τό μονοπώλιά τής μεταφοράς έπιβατών κα! . 
αλληλογραφίας κατα τόν δέκατο* έχτον αιώνα μετε- 
χειρίζετο 30000 ίππους, Ό οίκος οΰΐος διετήρησε τό μονο
πώλιο* τούτο βίς άπαντα τά Γερμανικά Κράτη μέχρι 
τού 1815,

Άκολουθήσωμεν μ’Χ?1 τών ήμίρών μας τήν ιστορίαν τού 
έπισεσαγμένου ίπχου σημειούντβς ίνταυτφ τά βημαντιχώτβρα 
μέρη τινών διάσημων ίππων.

’Ανώνυμός ύπήρξεν ό ίππος έ κείνος, οστις έζετέλεσε τήν 
παροιμιώδη τιμωρίαν του Μαζέπα, τοΰ αρχηγού τών Κοζά- 
χων τής Ουχραίνης. Καί i ίππος ©ΰτος μολονότι δέν ίφερεν 
Ονομα είναι γνωστός είς τήν ιστορίαν ώς ό ίππος τού Καλ* 
λιγούλα, ό ευτυχής Incitatus.

Ό Μαζβπας, ακόλουθος τοΰ βαβιλέως τής Ιίολωνίάς Ίω· 
άννοιι Καζμηρίου πέμπτου, λί«ν αύλικος, έδέθη συνίπΐί? 
μυστηριώδους τίνος περιστατικού Ολόγυμνος επί αγρίου τινός 
ίππου, Ιγχαταλειφθείς ούτως εις την φαντασιοτροπον φοράν 
τού ζώου, δπερ δέν {σταμάτησε τόν άχαλίνωτον αυτού χολ* 
πασμόν ή δτε εφθασεν έν τφ μέσφ τής γεννετείρα; αύτοΰ 
γής, διατρέζας ούτω διάστημα ημερών τίνων και διανύβας 
εκατοντάδας λευγών* ό δέ Μαζέπας σνλλιχθίίς ούτω σχεδόν 
ετοιμοθάνατος ύπό τών Κοζάκων ενικάτεοτάθη παρ'αύτοϊς, 
εγένετο άριβτός, άγαπητός, ένεκα τοΰ πολλου θάρρους του 
καί τέλος έζελέγη αρχηγός των, Ούτως δμιλεΐ περί αύ- 

λάγη. ’Αν σί.ς ελλείπωσι φύλλα rm ευχαρίστως σας τά'άκοσΰλ·. 
Xji/.iv δωρια», aoxti »α μίς σν,μειώσή'ε τον» αριθμούς.— Λυχ- 
μένομν*. — II. Ν Δ. Pilis.. Τμίτεοα τλήν'ΐη. *ϊ*Γ.ο'ει^ι»’>» 
τόμε» απεβΤ'λητα». Άντυί·ομεν Μ-wTijx» σχς. ώ; γράφετε. —Ν’ Ε 
Π. Χαλκίδα; Ύμετερα ελήφ#η, 11ρ$σι/ώς γράφομε». Δήμο 
«κυθήτετει -—ί. Μ Σ u ρον 'Τμβτέρχ σνστη·ε*η μιτ’£β«ΐ'?,ε«· 
β»ων συνδρομών έληφΟη» Ευχαρισεοΰμεν.· ΙΙροϊϊχώς γράφομε»— 
Γ Ν.Α« Σύρον. Τμττερα μετ’ ίσωχλείτ ·α'< αποδείξεων ίλήφΟη. 
Έ/ειχα>ώς—Δ.Σ. Mata. ’ϊ’μετέρο. ίλή^Οη ΙΙροειχώ: γράφ'-με».■ 
— ί.Τ. Sxmscium. Βιδλίον «πιοτά λ η χιΟώι xuc «λλείπο-τες «ρΛμυ? 
«Φύσιωςβ καί ·< Ήχους».— G .1. -Rangoon-Bum:·. Χρήματα $λή··; 
τΟήτα». Συγγνώμην. Χόυιοδειοι άποσ;έλλο·,ια? χιθως *5’ επισιολή.? 
‘Γπερευχνιστοδμε».— Α. Μ. Μελιγα λ«. Δελτάριο», ίλήψ^η.: 
Διι.υΟύνσεις ήλλαγησαν. Φύλλα άπεστάληβα».—I Δ. Κ. Σ'-ρΐν.; 
'ϊ'μ«τίρ'«ν up^ifisv χαί άπηντήτιμβ-.—J. Α« Κ. Συ ρ ο -. Συγ·: 
γνώμην. Τέλος απ?|»τήσχμ«.ν. ’Λ*αμέ·ομ'-.. άημοσιΐύιτα1.

ΕΡΓΟΣΤΑΧΙΟΝ
ΠΒΕΥΜΑΤΟΠΟΠΔΣ ΚΑΤ ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

Ε Ν X Α Λ Κ ! Δ I
ν. ε amrer μι tfiAN i Kuwstior 
(πρώην Ν. έ. Πανάγου κα\ Δ· ΦονΛίρα).

Ιορυθέν τφ 1888 και βρϊίοευθί» έν ταις παγ/.βσμίοις Έκ- 
Οέαεσι τής Λ-.δυ τού 18'■<4 καί Β:ρ?ώ τοϋ 1895 κ?ί τ'{ϋτο 
ςιότι μόνον ε^; τα; ύϋο ανωτέρω ’Εκθέσεις έσταλησάν τά 
πρ'ϊόντχ toy.

Το εργοστάσιο» τού*; σπο τής τυττάσεώ: ~‘jj εχτησατε 
παγκόσμιον φήμην, διά τά εξαίρετα πρύιόντά του /.%’· δια 
τάς γ»ησιοτάτας καί καθαρωτάτας υλος του.

Τό πρώτον εισχγαγόν είς τόν ε’ξω κόσμον, ήτοι Βόρειον, 
καί Νότιον Αμερικήν, Ρωσσίαν Αίγυπτο», Τουρκίαν, Βουλ
γαρίαν, Συρίαν κ?.ί «ιάφορα μέρη τή; ’Ανατολής γνήσιον 
'Ελληνικόν Κονίάκ έκ τής πόλεως Χαλχίδος. Όπου ίίσή/θη 
τό προϊόν τ&υ ίγίνετο ανάρπαστο·/* σήμερον δέ κατέστη π<^ 
ριζήτητον είς 5λον τόν καλόν κόσμον, συνιστώ·* εν ον παρα 
πλείστων καί χημικών, ώ; τό μόν',» άδε λ ον, αγνόν καί γευ
στικόν ιν Έλλάδι.

Οί Οιάφορω καταναλωτα- δι’ απλής δοκιμής θά πεισθώσι 
περί τής αλήθειας τών ίνωτέρω, άπευθννόμενοι πρός τβύς κ.κ. 
Ν. Ε- 1ΙΑΝΑΓΟΝ καί I. I. KJAI1EKON - ΧΑΛΚΙΔΑ 

του ό Βολταιρος μη άναφιρων πόθεν ήρυσθη το διήγημα 
τούτο.

Έτιρός τις όμως ιππότης, <5 Pa$k, δστις στενώ; σ,Μδέ- 
ετο μετά του Μαζέπα έν τή αυλή τού Ίωάννου Κχζμήρ.ίου 
άλλως διηγείται τό συμ^ιβηκός και συντέμνει αυτό έπι τό 
άπλούστερον. Ή διήγησίς του δέν είναι ποιητική δσοχι ή 
προγενεστέρα, ό Βίκτωρ Οΰγγώ δμως ώναλαμ.βάνει ταύτην 
καί τήν χαθωραίζει τόσον, ώστε ό Μχζίπας θιωρεύτάι gy 
μικρόν αριστούργημα.

Δέον νά προσθέσωμεν ινταύθα δτι ό ΐππος τού Μαζέπα 
πολλάκις έχρησίμευσεν εις τούς ζωγράφους καί γλύπτας ώς 
μοναδικήν ύπάδοιγμα .

Έπί τού συμθεδηκότος τούτου εγένοντο ωραιότατο* εικό
νες, ώ; ή τού Λουδοβίκου Boulanger, δύο τού Horace Ver* 
net, μία τού Chasseriau καί άλλαι.(“Efiltat σβχε^ίια/

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ
ΔΙΑ ΠΑΝ ΒΑΛΑΝΤΙΟΝ

Eic τό κατά τή» όίόν Πίιραιίκ άρι6. S κατάοτημο 
€υριακονται έπιπλα καινουργή, στορεά, κομψά καί μέ τι
μάς πραγματικές εΰθυνάί. ΐκτός τών καινουργών ούρί- 
ακονται καί έπιπλα άναχωρουοών οικογενειών (occasion).

Ε$ Όδάς Πειραιώς Κ


