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(Συνέχεια ίκ τοΰ προηγουμένου)

Τά τοιαΰτα γεύματα καλούνται εναλλασσόμενα 
ϊί φ τά έχοντα πάντοτε την αυτήν φορά’ κα
λούνται συνεχή.

Τά ι:ναλλασβόμ·να ρεύματα ci· έχουσι πάν

ή:οι, αν δταν τό πρώτον ίχ^Γμεγίατήν εντασ ι;·.·',· 
τό δεύτερον έχη μικροτέραν, συμβάίνη εέ το «ΰτό - " 
καί ώς πρός τό δεύτερον και τρίτον, τό τ&ιδϋτον 
σύστημα καλείται ρεύμα τριφασικόν. Το«ούτο'ρ·:ΰ· ·" 
μα Οά παράγωσιν 4 μεγάλαί τρίφοΤσικαΙ'-μήχα-;· 4 
ναΐ έκαστη ισχύος 750 Κν 'ών μίαν παριστφ ή"' 
ήμετέρα είκών; . ι ■-· “ λ7 · ■ -'·

Αύτη, ώς καί πασα δυναμομηχανή;άποτέλέι- ' 
ται έκ τοΰ έπαγωγικοϋ καί τού έπαγωγίμου.-·, 
Άποτελεϊται δέ τό επαγωγικόν, δπερ στρέφεται
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Τριφασική δνναμομηχανή

λ

Λ . .<

<>

I

> <

Z /

.'•ή

' - f ■ ’·

Λ

.·>

τότε τήν αύτήν έντασιν άλλά μεταβάλλεται αυτή 
εις έκάστην χρονικήν στιγμήν "να οέ έπανέλΟη 
εις τήν αύτήν έντασίν και διεύίυνσιν, παρέρχεται 
χρόνος καλούμενος περίοδος. Άιαιρουνται δέ τά 
εναλλακτικά γεύματα είς απλά και πολυφασικά 
ήτοι διφασικά, τριφασικά καί τά το.ιαύτα; “Αν ' 
λ. χ. έχωμεν τρία γεύματα εναλλασσόμενα ίχοντα 

/ τήν αυτήν περίοοον^καΐ εντασιν και παρουσίάζουσι 
ταΰτα-διαφοράν φάσεω; κατά "*/ 3 τής περιόδου ■

έκ τροχού χυτοσιδήρου διαμίτριου,-5,30^4%.λφέροντ — 
τος 32 πηνία"· μετά πυρήνος εκ φύλλων σιδήρου ■ ύ 
λεπτών και απ’άλλήλων μεμονωμ^^ν^Οίνδ'ί - 
ούτοι ήλεκτρομαγνήται πληρςϋντμι -ήλ'εκτρίσμοΰ ■ ■·.■■' 

.... ■ . '*  ' - - '·'
1) Καλείται πηνίον κύλινδρος άπότελρύμενρς,.-έχ 

πολλών περιστροφών σύρματος', αϊτίνες.'δύνάντάί νά*  φί- 
ρωσιν ώς πυρήνα μαγνήτηνή σ^ήρΒ'/'-η ίϊ κίτλΧίτε'ρον 
σύρματαλεπτα σιδήρ.ου, έπόττ x®*owrt®f ήλ ίόίτ'ρώ-7 
μ α γ ν ή τ α ι.
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ύπό μίχρόίς δυναμομηχανής <
καί άπαιτούσιν δλικήν ίσχυν 12 Κν πρός τελεία·/ 
πλήρωσιν έπιδρώσιν δέ, κινουμένου Ολοκλήρου σεως 110 — 220 βόλτ διάτων καλουμένων μετά- 
τού Τροχού ύπό τής άτμομηχ., έπί τοΰ επαγώ
γιμου καί παράγουσι τά έξ έπαγωγής γεύματα.
Οι 32 πόλοι των πηνίων είνε εναλλάξ έτερώ-

συνεχούς ρεύματος μέτρου 4 χιλιοστών. Είς τόν σταθμόν Αθηνών 
‘ ‘ ‘ ' τά ρεύματα ταΰτα μετατρέπονται είς συνεχή τα-

τρεπτήρων καί μεταλλακτήρων εύρίσκοντ <ι δέ έν 
τφ σταθμφ Αθηνών τρεΐ; μεγάλοι μεταερεπτή- 
ρες, ών έκαστος συνδέεται μετά τρίών.μεταΐΐα- 

στου - σιδηρού δακτυλίου, περιβάλλοντος τό κι- νον εις τού; μεταλλακτήρας διέρχεται διά τοΰ 
·—'■··- ·- 1—..... ■·-*··  ··->-/-------- ~“· --·· πρωτεύοντος λεγομένου πηνίου τοΰτωνδτε παρά

γονται δύο γεύματα άηλά έναλλασσόμενα ίίς τά 
περιβάλλοντα τό. πρωτεύον πηνίον δύο πηνία ά- 
ποτελοΰντα τό δευτερευον κύκλωμα. Εξέρχονται 
λοιπόν έκ τών τριών μεταλλακτήρων 6 σύρματα 
φέροντα έξ απλά εναλλασσόμενα θύματα καί 
έρχονται εΐς τόν μετατρεπτήρα δστις ομοιάζει κα
θόλου πρός δυναμοηλεκτρικήν μηχανήν συνεχούς 
γεύματος, φέρει δέ 6 δακτυλίους συνδεομένου; 
μετά τοΰ επαγώγιμου, μεταλλικού, είςοδς κατα- 
λήγουσι τά σύρματα^έφαπτόματα διά ψηκτρών, 
αΐτινες συλλέγουσιν τόέκτοΰ επαγώγιμου διερ- 
χόμενον £εύμα εΐς ίν. συνεχές |εΰμα εξερχόμενον · 
διά τοϋ ετέρου άκρου τής μηχανής. Τό παρατι
θέμενου σχήμα παριστά ενα τών μετατρεπτή- 
ρων τούτων. Εΐς τόν Ηειραιά τό ήλεκτρικον 
£>-:ύμα θέτει εΐς κίνησιν κινητήρας, οίτινες κινού- 
σιν δυναμομηχανάς συνεχούς ρεύματος διά τόν 
φωτισμόν τής πόλεως. Μία τούτων παράγουσα 
£ευμα 5000 βολτ τάσιω;, θά χρησιμεύει άπο- 
κλειστικώς.διά τόν φωτισμόν τοϋ λιμενος. Ο
μοίως καί είς Ν. Φάληρον υπάρχει μικρό; σταθ
μός μετά δύο μίτατρεπτήρων διά τήν μεταβολήν 
τοΰ ρεύματος. Έκαστος δέ τών σταθμών φέρει 
καί τόν άπάιτούμενον πίνακα διανομής δπως και 
0 κεντρικός· τό ρεΰμα δπερ εξέρχεται έκ τού μετα- 
τρεπτήρος έχει τάσιν 250 βολτ, εντασιν 800 
αμπέρ, ήτοι ίσχυν 200 Κν, δηλαδή οί τρεις μετα- 
τρεπτήρες δίδουσι συνεχές ρεύμα ισχύος 600 χιλ- 
λιοβάττ.

νυμοι. Τό έπαγώγίμον δέ άποτελεΐται έκ μεγί- κτήρών, ήτοι τό ίλον εννέα. Τό §ίύμα έ, 
Α«ν - ΛΐΛ a · £ *U·  » * «>Α ·» · a ? . a — · .a \ * ifJ * * ** · ί

νούμενον έπαγωγικόν καί φεροντος έπί τής έσω- 
τερικής επιφάνειας πηνία, ούτως ώστε μεταξύ 
δύο διαδοχικών πόλων τοΰ επαγωγικού νά εύρί- 
σκ-ωνται τρία πηνία τοϋ επαγώγιμου, επομέ
νως- τό έπαγώγιμον Ιχει 32χ3«96 πηνία. 
Σχηματίζονται λοιπόν τρία διακεκριμέ α συμ
πλέγματα πηνίων, ώστε έκ τής μηχανής ανα
χωρούσε τρεϊ; άγωγοί φεροντες καί τρία διάφορα 
έναλλασσόμενα ρεύματα, τά παραγόμενα έκ τή; 
έπιδράσεως τών πηνίων τού επαγωγικού έπί 
τών πηνίων τοΰ επαγώγιμου έξ επαγωγής.

Τό βάρος τής μηχανής είνε 65 τόννων έκτο; 
τοΰ αξωνος, ή δέ διάμετρος 7 μέτρων καί ή πε
ριφέρεια 22 μέτρων. Αί μηχαναί έκτελούσιν 94 
στροφάς κατά λεπτόν· άν δέ τεθη, δτι διά μίαν 
περίοδον πρέπει νά οιέλθωσι δύο διαδοχικοί πό
λοι τοΰ επαγωγικού πρό έ /ός άκλονήτου πηνίου 
τοΰ επαγώγιμου θά έχωμεν /ίς 1" ^θθ^^^=25 

περιόδους, δπερ είνε ή ουχνόιης τοΰ θύματος. 
Ή μηχανή, όταν ευρίσκηται έν πλήρει φορείφ 
Ιχει μεταξύ δύο οίωνδήποτε τών τριών περάτων 
της, τάσιν 5500, εντασιν δέ 80 αμπέρ έπομένως 
δλικήν ηλεκτρικήν ΐσχύν 761 χιλλιοβάτ, ήτις 
δμως κυμαίνεται άπό 750- 761 κανονικώς 
διότι έν μεγίστη ισχύι δύναται νά φθάση 900- 
1000 Κν δπερ όμως δι' ελάχιστου χρόνον, διότι 
ή μηχανή ύπερθερμένεται καί βλάπτεται. Ή δέ 
άπόδοσις αύτών είνε 95 τοΐς 100.

Τά οΰτω παραγόμενα γεύματα λαμβά.νονται 
διά τών καλωδίων, ατινα διέρχονται όπισθεν 
ηίνακος τής διανομής· *0  πίναξ ουτος είνε άνω 
τής κυρίας εισόδου έπί έξώστου μεγάλου, δπου 
ό μηχανικός δι’άπλής κινήσεως διαφόρων στρο- 
φέων κανονίζει τήν ενέργειαν τών μηχανών καί 
διανέμει τήν ένέργειαν ταύτην ό'που πρέπει. Ύπάρ - 
χει δέ έκεΐ καί πληθύς δλη βοί,τιομέτρων, άμ- 
ηεριομέτ^αιν ώς καί βαττιομέτρα»' δι*  ών με- 
τρεΐται ή παραγομένη δύναμις.

Έκ τοΰ σταθμού άναχωροϋσιν 6 σύρματα ισο
παχή ήτοι 8ύο συμπλέγματα έκ τριών συρμάτων, 
έκ πυριτιούχου χαλκού διαμέτρου 8 χιλιοστών. 
Φέρονται δέ ταΰτα έπί .στύλων ξύλινων, έπί κυ- 
πέλων έκ πορσελάνης διά τήν μόνωσιν, άπεχόν- 
των απ' άλλήκων 40, 50 μ. καί έχόντων 
ύψος 12 μ. Ή γραμμή αύτη φθάνει μέχρι θη
σείου όπόθεν διά καλωδίων φέρεται ύπογείως μέ
χρι τοϋ σταθμού Αθηνών. Διά τήν .είς Πειραιά 
μεταίίβασιντά σύρματα εινε λεπτότερα ήτοι δια-

Κένηόες το© Οιδηροδρόμον. 
Πβριγρα^Κ αμαξών καί κινητΑρος.

Τό £εύμα, δπερ θά χρησιμεύσω πρός κί ησιν 
τοΰ σιδηροδρόμου θά εινε συνεχές, θά παρίγηται 
δέ ύπό ήλεκρομηχανών συνεχούς γεύματος, με
γάλων, ισχύος 750 Κν; δύο τόν αριθμόν. Αί 
μηχαναί αύται αποτελούνται έκ τοΰ επαγωγικού, 
δπερ'είνε ακίνητον καί άποτελεΐται έκ πηνίων, 
ατινα θά παράγωσι ρεύμα έπι τοΰ κινουμέΌυ 
επαγώγιμου είς δ -περιελίσσεται σύρμα, δπερ 
ρεύμα θά συναθροίζεται ύπό μεταλλικών ψυκτρών 
θά παραλαμβάνεται ύπό συρμάτων καί θά φέρε
ται εις τον πίνακα οιανομής.

Διά τής διατάξεως λοιπόν ταύτης θά παρέ- 
χηται τό συνεχές ρεύμα," δπερ. φέρεται έπί τρίτης 
γραμμής παραλλήλου πρός τάς τροχίας, μεμο
νωμένης άπό τοΰ εδάφους. Ό ήλεκτοκινητήρ

Λ/ιταιρεπτηρ. ·

τής αμαξοστοιχίας θά λαμβάνη τό ρεύμα οιά 
προστριβής ψήκτρας έπί τοΰ. αγωγού τοϋ γεύμα
τος, δπερ θά έπανάγηται δια τών σιδηρών τρο- 
χιών., ■ , .

Πρός κανονικωτέραν λειτουργίαν έχωρίσθη ή 
γραμμή είς δύο τμήματα, έξ ών τό μέν άπό 
Μοσχάτου μέχρι Πειραιώς καί μέχρι Φυλακών 
Συγγρού θά τροφοδοτήται ύπό τοϋ σταθμού Φα
λήρου άπ*ευθείας,  τό δέ άπό Φυλακών Συγγροϋ 
μέχρι; ’Αθηνών θά τροφοδοτήται ύπό τοΰ σταθ
μού 'Αθηνών, οστις θά λαμβάνη ρεύμα τριφα
σικόν έκ Φαλήρου, θά τό μετατρέπη είς συνε
χές τάσεως 600 βόλτ καί θά τό άποστέλλη είς 
τό- σημείου τής εφαρμογής του. Διά τό ρεύμα 
τούτο τοποθετούνται ήδη, παρά ; τάς τοπο- 
θετουμένας μηχανάς συνεχούς όεύματος, δύο 
τριφασικαι μηχαναί ισχύος 750Κν,αΐτινες θά πα- 
ράγωσιτό £εύμα, δπερ στελλόμενον είς ’Αθήνας θά 
μετατρέπήται «ίς.συνεχές, άποκλειστικώς χρήσι
μον διά τήν κίνησιν τοϋ σιδηροδρόμου.

"Άξιον προσοχής εινε ή σύζευξες μιας μη- 
χαγής συνεχούς ' καί. μιας τριφασικού ρεύματος 
κινούμενων συγχρόνως’ύπό άξονος 7"*/ 2 μ. ύπό 
τ^τρακυλίνδρου ατμομηχανής 1000 — 1200 
ίππων.

’Εκτός δέ τών 3 μεγάλων τριφασικών διά τόν 
φωτισμόν, τών δύο τοιούτων·διά τόν σιδηρόδρομον 
καί τών δύο συνεχούς γεύματος έπίσης, ύπάρχου
σι καί 4 μικραί, 2 συνεχούς καί δύο τριφασικού 
ισχύος 75 Κν έκάστη, .ινόύμεναι ύπό άτμομηχ'. 
110 ϊππων, ών τό ^εΰμα χρησιμεύει προς διέγερ- 
σιν τών μεγάλων μηχανών, ώ; εϊπομεν, :

Αί άμαξοστοιχεΐαι θά άποτελώνται έκ δύο 
αμαξών, μήκους 13 μέτρων έκάστής καί έκ δύο 
κινητήρων, ένός έμπροσθεν καί ένός Οπισθεν, 
ομοΰ καί ταυτοχρόνως εργαζομένων, τούτο δέ 
δπως μή μεταλλάσσονται οί κινητήρες, άλλ’ 
άπλώς ό όδηγός τής αμαξοστοιχίας μετατίθηται 
άπό τοΰ ένδς«ίς τον έτερον κινητήρα.καί ούτως 
ευρίσκηται πάντοτε εΐς τόν έμπρόσθιον τοιοϋ ιον, 

'Οσάκις ο? θά παρίσταται άνάγκη μεγαλειτέ- 

ρων άμαξοστοιχειών, θά συνδέωνται .τρεις- -κινη
τήρες μετά τριών άμαξώ”, ό μέν'είς έμπροσθεν; 
ό δεύτερος είς τδ μέσον καί ό τρίτος- όπισθεν.

Θά άναχωρώσΐ' δέ «ξ 'Αθηνών άμαξο- 
στοιχεΐαι άνά-15*  τής ώρας, έν καιρφ δέ. συνο·· 
στισμοΰ, οπότε θά εινε άνάγκη περισσοτέρων άμα- 
ξίστοι/ειών, θά κυκλοφορώοι -οιαΰται άνά 7, 
10 καί 15 πρώτα λεπτά τήςώρας.

Όλου μέν τό μήκος τής γραμμής περιεφρά- 
χθη ύπό υψηλού δικτυοτοδ σύρματος άκανθο.- 
τού, έν δέ τοΐς έν ταϊς πόλεοιν σταθαςΐς, πρι- 
πζντων δ’ έν Πειραιεΐ, τείχη: παχύτατα και 
στερεότατα έγκλιίουσι τήν σιδηροδροδικήν γραμ
μήν. Διά τήν συγκοινωνίαν δέ άπό τής μιας 
εΐς τήν έτερον πλευράν τής γραμμής, άνηγέρ- 
θησαν πελώριαι γέφυραι, στερεότατοι καί τεχνι
κά; κατεσκευασμεναι-, ώστε νά διέρχωνταΐ εύκό'-
λως καί τά φορτηγά, τό δ’ δλον εργον τή; 
προφυλάξεως συμπληρούσιν αί διά μελανών γραμ
μάτων ψυχραί λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ, 
γεγρομμεναι έφ’ έκαστου στήλου, προσοίδουσαι. 
δμως πλείονα μεγαλοπρέπειαν είς τό- τεράστιον 
τούτο εργον.

'Γοιαύτή λοιπόν είνε ή κατασκευή καί λει
τουργία τού ήλεκτρο-σιδηροδρόμου Άθη-ώντΠε:-^ 
ραιώς, δστις, ώς εΐπομεν; είνε. ό πρώτος τοιοί- 
τος κατασκευασθείς έν Έλλάδι, Ευτυχώς οέ ή 
άναλαβοΰσα τήν κατασκευήν αύτού εταιρεία, 
τρανότατα απέδειξε πόσον ύπό -τοϋ πνεύματος 
τής προόδου καθοδηγείται.

Δικαίως δέ θαυμάζεται το μέγα έργου τής Ελ
ληνικής ηλεκτρικής Εταιρείας, κατά1 τ© σύστημα 
Thomson—Houston, ήτις διά τούτου μεγάλην 
έλλειψιν ϊνεπλήρωσεν έν τή χώρφ μ«, ®ν η 
άνεπτύχθησαν αί.' έπιστήμαι·. καί αί άρχάί, 
ά; ή Δότις λαβοϋσα καί καλλιεργήσασα, πρώτη 
δυστυχώ; έφήρμωσεν έπί τον καθόλου βίου και 
τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος. "Ας θεωρηθή, 
οτιήήλεκτρική έτα.ρεία έθισεν ένα τών μεγάλών 
θεμελίων λίθων τοΰ τεραστίου οικοδομήματος 
τή; εφαρμογής τών θετικών ή φυσικών επι
στημών καί δτι καί άλλαι έταίρείαι, άκολουθοΰ- 
σαι τό παράδειγμα ταύτης, θελουσι δώση ώθησιν 
ε’ις τήν διά τής τών πρακτικών σταδίων έφαρμο- 
γής’πρόοδον τοΰ ’Ελληνικού Έθνους, '

Σημ· Εΐς την σελίδα 179 τοΰ προηγ. τεύ
χους στξλ.2, τελευταίαν παράγραφ. δίοομεν καλ ■ 
λιτέρας ίξηγήσεις. *Οταν  πλησιάσωμεν είς σύρμα 
αγωγόν ήλεκτρικ. ρεύματος παράγεται έπί τοΰ 
σύρματος τό Ιξ Ιηαγωγηί ρεΰμα', δπερ παπά μέν 
τήν πλησίασιν είνε άπτίρροπο»·, κατά δέ τήν ά- 
πομάκρυνσιν δμόρροπορ τφ έπιδρώντι. Τό αυτό 
συμβαίνει κχί δταν τό σύρμα, τί ανευ. ηλεκτρι
σμού πάντοτε, πλησιάσει μαγνήτης;-Ταΰτα χά- 
ριν τή; σαφηνείας.: -. . 'λ < -

6ΡΑΣΪΒ0ΥΛ0Χ.Χ-ΒΛΗΐίΔΗΧ 7 

φωτ- ΐών· φυσικών έκωεηιιΐων
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Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ
(Σννίχιια xai tilos)

Κατά δέ τούσ Άοτρολόγους, τά νυκτε
ρινά έκεΐναπωγωνοφόρα όρνεα τάσυχνάζον- 
τα sic τάφουζ έν ωραις μέσων νυκτών, έκα
στος άστήρ συνδέεται μετά τήί κεφαλής έ 
κάστου θνητού διάνήματος, τδ όποιον κοπτό- 
μενον δίδει πέρας εΐς τήν ζωήν τοϋ άτόμου. 
*Ας μή καυχωμεθα όμως ήμεϊς έν τώ αιώνι 
τών φωτων : Προκειμένου περ'ι τών βολίδων 
και τών διαττόντων αστέρων, ακούει τις λέ 
γοντας ανθρώπους τοΰ σημερινού κόσμου : 

Έχοψ’ ev’ Αστέρι, κάποιος πέϋατι.
Οί Κοσκινομάντεις ήδύναντο διορώντες 

διά μέσου τοϋ μαγικού των κοσκίνου νά δια 
γνώσωσι τούς μυχίουο τών άλλων λογισμούς. 
Περίφημος τι ραββΤνος ό Ζεσελιέ, άκμάσας 
κατά τον ιι ον αιώνα, έκέκτητο θαυμασίαν 
σφύραν, τήν οποίαν οσάκις κατέφερεν έπί θαυ 
μασιωτέρου καρφιού μέ σκοπόν νά βλάψη τόν 
εχθρόν του ουτος οπού γής κα’ άν εύρίσκετο 
έουσίζετο εΐς βάθος μιας όργιας έντός τής 
■γής. Διηγούνται, ότι θυμωθεϊς μίαν εσπέραν 
κατά τού βασιλέως τής Γαλλίας τόν έβύθισε 
μέχρι τών γονάτων εξωθι τής θύρας τοΰ 
οΐκίοκου του.

Άφ’ ής ή φαρμακευτική χημεία έπήλθεν 
έπίκουρος τής ιατρικής κατά τά νεότερα έτη 
άπό τότε ή Ιατρική γιγαντιαίοις βήμασιν έβη 
πρδς τα έμπρός. Άς άναφέρωμεν μερικά φάρ
μακα τών μεσαιωνικών Ιατρών παραλιπόν- 
τες, έστω, τούς έξορκισμούς :

Ή λέξιςαβ ρ α καδα ο ρ αγραφομένη ουτω;
α κ α δ α
α κ σ' δ α
α κ α δ σ
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Ισχύει μέγιστον καί κατά τοϋ έπιμονωτέρου 
πυρετού. Κατά τού δαγκάματος τών λυσ
σασμένων σκύλων σωτήριον φάρμακον είνε ή 
λέξις - Άξ—-Πάξ —Μ άς. ίίατά τήςδι- 
φθερίτίδος νά μεταχειρισθής ούρα θηλείας 
όνου. Έπι τών πληγών τέλος, τοϋ άρκεόου- 
ζίου έπίθεσον ψητόν ποντικόν.

Ό ΊβνΡόσδ ( Άόερρόης) περίφημος άραψ 
ιατρός ήκμασεν έν Κορδούη (Kordova) κατά 
τά μεσάτου ΐ2ου αίώνος. Πεφημισμένος, ώς 

αξιόλογος σχολιαστής τού Άριοτοτέλους 
(ύπδ τοιαύτην Ιδιότητα τδν αναγράφει και ό 
Dante) συνήγαγε. πάντα όσα οί Άραβες έ- 
δόξαζον έγκυκλοπαιδικώς. Φρονών μετά τού 
Ζωροάστρου καί τοΰΜανοΰ, ότι δ χρυσός εΐνε 
φώς, έκρυψε(τδ πώς έκρυψεν είνε ζήτημα έκ 
τών μυστηρίων τών χρόνων εκείνων) μίαν 
άκτϊνα ήλιακόΰ .φωτός εΐς τον πρώτον πρός 
αριστερά κίονα τού . βωμού τού . Μωάμεθ έν 
τώ τεμένει τής Κορδόόας. Χρειάζεται όμως 
νά παρέλθωσι 12000 έτη άπδ τής έποχής 
έκείνης. μέχρις ότου: τδ φώς μεταοληθή είς 
χρυσόν. Ας ήσυχάση όμως ή όμάς τώνθαυ- 
μασίως μακαρίων έκείνων άνδρών. ή συμβο 
λισθεΐσα κατά τδν μεσαιώνα άπδ Γουλιέλμον 
τόν επίσκοπον Παρισίων, τδν Ρόσδ. τόν Ά- 
6ου μουζά-ζαφάρ αλ σοφί (περίφημον μετά 
φραστήν άλχημικών βιβλίων). τόν Parac-lsus 
και τδν Φλαμέλ έν τοΐς σπουδάιοτέρους, άς 

. ήσυχάσωσιν. Ή άνθρωπότης δέν μένει στάσι
μος. Καθώς τδ σημερινόν φώς κατηύγασε τά 
τενάγη έν τοϊς όποίοις έκεΐνοι, έβίουν, θαυ- 
μασία χρυσαυγή άληθεστέρου φωτός θά καταυ · 
γάοη εΐς τδ μέλλον τόν άνθρωπον διά τής 
προόδου τής έπιστήμης. Καί δ άνθρωπος 
άφοΰ φωτισθή άπεκδυθείς τδν τρομερόν εγω
ισμόν οστις τδν τυραννεϊ θά παύση νά έλπί- 
ζη εΐς ληρολογήματα μεταφυσικά καί θάέξιχ 
θή είς τής εύοαιμονίας τδ μέγιστον καταθέ- 
σας τδ φθοροποιόν οπλον, τδ όποιον οπλίζει 
τδν άδελψδν κατά τού άδελφού, θά διευθύνη 
είς μέν τόν ούρανδν τδ τηλεσκόπίον. εΐς δέ 
τήν γήν τήν έρώτησιν δία τού πειράματος. 
Τότε σά ζή άληθώςΐ

Τούς χρόνους εκείνους τυραννούμενοι οί 
άνθρωποι πρδς εύρεσιν τοϋ ύγροϋ πυράς, τού 
έουθοοϋ λέοντος καί τοϋ λύγνου τού Κασ- 
οιαοωρου του καιοντος ανευ ελαίου και ανευ 
θρυαλλίδος, έζωνδιά;σφαλερών συμπερασμά
των έν ψευδεϊ ατμόσφαιρα καί έβαοάνιζον ε
αυτούς διά παραβολών υπολογισμών, καθώς 
οί Ήσ.υχασται κάλόγηροι, όί όποιοι παρατη- 
ρούντες τήν κοιλίαν των έπί έτη. άνέμενον 
νά έξέλθη έξ αύτής φώς! Έπΐστευον, ότι δ 
πάγος έπί ι οοο έτη κρυπτόμενος έν τή γή . 
μεταβάλλεται εϊς ύαλον ετρεμον πρδ τής μα 
γικής δυνάμεως τής Ελληνικής λέξεως : 
Περιστερά, καί . τού Αραβικού αριθμού 
Ζεφουρού δ και έδιδάσκοντοτά μυστήρια 
τής φύσεως άπό πωγωνοφόρους δαίμονας, ώς 
δ Faust άπδ τδν Mefistufele. .

Κλάδος τής , Ερμητικής' υπήρχε και ή 
Καββαλιστική, ή στηριζομένη έπί τής μαγι
κής δυνάμεως; του κλειδιού. Ό Πίκοςδί Μι- 
ραντολα υπήρξεν οπαδός της - ήκμασε περί τδ 
ιόοο καί άναφέρεται ιστορικός διά τήν πρό
ωρον ανάπτυξιν του. Ό Φίλιππος Παρά- 

κελσος θαυμάσιος ιατρός έγεννήθη έν Έϊν- 
Σίδελν τής ’Ελβετίας τδ ι^φΧόναζητών δέ 
τόν φιλοσοφικόν λίθον, άνευρε πλεϊστα φάρ
μακα ωφέλιμα. Έκαμεν ουτος, μετά τοΰ Ραϊ 
μόνδόυ Δούλου,άλλου καββαλιστοϋ άκμάσαν- 
τος τδν ΙΔ'. αιώνα, διάκρισιν δύο κόσμων: 
τοϋ μακρόκοσμου, περιλαμβάνοντος τόν κό
σμον δλον καί τού μικροκόσμου, περιλαμβά- 
νοντος τόν άνθρωπον. Και τόν μακρόκοσμον 
δέ διήρει είς τρεις άλλας σφαίρας. Τήν άπδ 
τής γής μέχρι τής σελήνης, τήν άπδ ήλιου 
μέχρι τοΰ έμπυρου κύκλου (δηλαδή τής ζώνης 
τών απλανών, ώς τότε έθεωρεΐτο) καί τήν 
έκεϊθεν τοΰ έμπυρου σφαίραν τήν τής θείας 
δυνάμεως. Βασιλεύει δέ πανταχοΰ τδ πϋρ- 
Έπί τής γής ώς πύρ καϊον, έπί τοΰ ούρα
νοϋ ώς ηλιακόν θάλπος τδ δποΐόν κινεί καί 
έπί τοΰ παντός ως θειον πΰρ τό όποιον άγαπα. 
Ό Παράκελσος άπέθανε. ώς προανέψερα, τό 
έτος ι5φΐ· ύπήρξεν όμως μέγα έμποδιον διά 
Την’πρόοδον τής έπιστήμης, θορυβήσσς τήν 
Εύρώπην όλην διά τών παράτολμων θεωριών 
του καί· κατορθώσας ουτω νά πνίξη τδ έργον 
τοΰ γερμανοΰ όρυκτολόγου Άγρικόλα προχω 
ρήσαντος όσον ούδείς τών πρό αύτοΰ είς την 
γνώσιν τών μετάλλων. Ή δέ Μελανστεχνια 
τέλος ήτο. έξηγμένη εις τό έπακρον άφοΰ έδι - 
δάσκετο μετά τής μαγικής έν τώ Πανεπι- 
στημίω τής Κρακοβίας μέχρι τοϋ έτους ιόοο 
τοΰ χριστιανικού ημερολογίου! .

Δέν ύπήρξανδμωςδλως άνωψελεϊς είς τήν 
έπιστήμην οί άλχημισταί: Άλχημιστής άνε 
κάλυψε τδ ύδρογόνον. Άλχημιστής Brandt 
έξΆμβούργου, άνεκάλυψε τδν φώσφορον κατά 
τό ι66φ, δΓ έξατμίσεως φο στρατήρων ου 
ρων καί ό ήμέτεροσ Καλλίνικος άνεκάλυψε 
τδ ύγρδν πϋρ, προπύργιου τών 'Ελλήνων 
κατά τών Άράβων, διά νά άναφέρωμεν τους 
σπουδαιωτέρους έξ αύτών.

Καί ήδη απομένει νά.παρατηρήσωμεν όποιον 
σέβας καί ποια τιμή άπεδίδετο εΐς τδν μύ
στην τής Ερμητικής καί τής Άλχημιας. 
’Εργαζόμενοι τήν νύκτα είς σκοτεινά καί φρι
κώδη κελλία, άπέφευγον τήν ημέραν· έξερχό- 
μενοι ώς νυχτερίδες έν ώρα νυκτός. Έθεωρεϊ- 
το φρικώδηςή έπιστήμη των δάλχημιστής είχε 
παραδώσει τήν ψυχήν του εις τδν διάβολον, 
ή κοινωνία τδν άπέφευγε καί δταν τδν συνε- 
λάμβανεν ή δικαιοσύνη τδν έκαιέ με ξύλα 
χλωρά. Ό Dante τοποθετεί τούς άλχημι - 
στάς είς τδν δέκατον βόθρον τής κολάσεως 
νά βασανίζωνται μέ τούς κιβδηλοποιούς ("*).

*
Άλλ’έπήλθε τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου καί 

ό άνθρωπος απαλλασσόμενος τής πλάνης του
(‘) Divina Comedia C. 29.

ήρξατο νά ύψώται υψιπετής πρδς τδ θεϊον.
Ή κλείς εύρέθη καί τά μεγάλα δνόματα 

τού Bun-en,. τοΰ I,avoisier( Thenard, Des- 
prez, D.ivy, Giiyton do Mo< veau.Avogardo, 
D ilioti κτλ. ήνοιξαν εΐς ΐήν χημείαν τήν θύ
ραν τής έπιστήμης.Διά τού μεγάλου πειράμα
τος του ό I, ivoisier, θερμαίνω’ν έπι δέκάτρεϊς 
ήμέρας υδράργυρον έντός κλειστού δοχείου, 
διαρκώς εΐς θερμοκρασίαν 3οο° κατόρθωσε 
νά άποδείξη. ότι ο άήρ δέν εΐνε πλέον στοι 
χεϊον άλλά μϊγμα άζωτου καί δξυγόνου.

Άπδ τής έποχής εκείνης κυρίως πλάνη 
καί Αλχημεία δέν ύπάρχουσι.

ΝΑΣΟΣ I. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Φ. των Φυσ. Επιστημών

Είς τών Αθηνών τΑν φιλόξενον πόλιν 
άπό τινων γ)μερών φιλοξενεϊί,αι οικογένεια 
έκ Καλλιφορνίας, έκ πέντε άπαρτιζομένη 
προσώπων- Καλείται δέ αύτη Γκράϋ 
Δούγκαν-Δώρα όνομάζεται Α μήτηρ, οί 
υίοί Ραϋμόνδος καί Αυγουστίνος καί αί 
θυγατέρες Ίσιδώρα χαί Ελισάβετ. Περί 
της οικογένειας αύτής, άφ’ Ας Αμέρας 
ένεψανίσθη εΐς τάς όδούς. τής πόλεως, 
άρκετός γίνεται, λόγος, τά φύλλα δέ δέν 
έπαυσαν μετ’ ένδιαφέροντος νά παρακο- 
λουθώσι τάς κινήσεις τής πενταμελούς 
αμερικανικής οικογένειας-, άνάγράψΰντα 
καί τήν έλαχίστην τών πράξεων καί τού 
βίου αύτών λεπτομέρειαν- Πρός τ\ ό τό
σος θόρυβος; Πρός τί Λ τόση περί τά 
πρόσωπα ταΰτα κίν<σις ; Ό θόρυβος καί 
ή κίνησις δικαιολογούνται. Η πεντάς 
αΰτη φέρει τήν ά ρχαι αν άμ φ ί εσι ν-

Κατ’ άρχάς ό κόσμος τών Αθηνών 
έγέλασε, κατόπιν έμόρφασε καί μετ’ ό
λίγον Αρχισε νά σκέπτηται σοόαρώς- Τό 
πράγμα καθίστατο άπρυδαΐον. Διατί; 
Διότι σκοπός τής μεταβάσεώς των είς 
Αθήνας δέν Ατο μόνον νά έπιδέίξωσι 
φιγουρίνια τής άρχαίας άμφιέσεως, 
άλλά νά έπιδιώξωσι τΑν σνστασιν σωμα
τείου, σκοποΰντος.τήν έπαναφοράν τού 
ά ρχ αίο ν έν δύ ματ ό ς καί τών Αρ
χαίων Αθών καί έθίμων.

Κατά πρώτον λόγον θά έπιδιώξωσι τΑν 
έπαναφοράν τής άρχαίας γυναικείας άμ- 
φιέσεως. Καί έάν το πράγμα έπιτύχμ, θά 
προόώσιν εΐς τ’ άλλα;

Αί κυρίύΐς πρωταγωνιστούσαι φαίνον
ται πρός τό παρόν αι δύο άδελ'φαί.Έξω- 
μοι, μέ γυμνούς τούς·βραχίονας καί τούς
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πόδας, αί δεσποινίδες Ίσιδώρα καί ’Ελι
σάβετ, έκριναν καλόν τους άνδρας 
πρώτον νά προσηλυτίσωσιν. είς αύτούς 
πρώτον έπιδεικνύουσαι τά κάλλη τής αρ
χαίας άμφιέσεως καί τά κάλλη των. Οΰτω 
πρό ήμερων έν τίι αίθούσμ τού "Παρ
νασσού» προσήλθον αί δεσποινίδες καί 
παρόντων τού προέδρου καί πολλών εγ
κρίτων μελών της αθηναϊκής κοινωνίας 
έγένετο Λ πρώτη σκέψις. "Εξωμος, μέ 
γυμνούς τούς βραχίονας καί τούς πόδας, 
ή μις ’Ελισάβετ, πρώτη έλαβε τόν λόγον: 
«Αί ’Αθήναι. είπε μέ γλυκείαν φωνήν, 
αχτίνες άνέδειξαν τό εύ ζήν καί τήν κα
λαισθησίαν περί τό ένδύεσθαι, δέν πρέπει 
νά ύστερήσωσιν έπέναντι .τών άλλων 
πρωτευουσών τού πεπολιτισμένου κό
σμου, αϊτινες ήρξαντο ήδη νά έπαναφέ- 
ρωσιν έν τη κοινωνία συνθήκης τοΰ βίου 
τών άρχαίων. Ελλήνων καί Έλληνίδων. 
Έργασθώμεν πάση δυνάμει πρός έπα- 
ναφοράν, κατά πρώτον, τής άοχαίας γυ
ναικείας άμφιέσεως. Καί έστέ βέβαιοι, δτι 
θά έπιτύχωμεν. Ένδύσατε πρώτον τήν 
γυναίκα μέ τήν άμφίεοιν τής αρχαίας 
Ελληνίδος καί βαθμηδόν π^ρ’ αύτήν θά 

έχετε τόν άρχαιον Έλληνα».
Χειροκροτήματα ένθουσιώδηέκάλυψαν 

τάς τελευταίας λέξεις, πάντες δέ έγερ- 
θέντες έθλιψαν τήν χεϊρα τής νεαρός 
Άμερικανίδος. ήτϊς ύπεκλίνετο καθ’ δν 

.τρόπον ύπεκλίθη τό πρώτον ή αρχαία 
έκείνη 'Ελένη, οτε σννηντήθη μέ τόν 
άρχαιον έκεΐνον ΙΙάριδα !

Μέγας τήν έπιούσαν ένθουσιασμός έν 
Άθήναις. Περιέργως δέ, περισσότερον 
τών γυναικών, οί άνδρες έφαίχοντο συ· 
νηγορούντες ύπέρ τής αρχαίας γυναι
κείας άμφιέσεως: Έξέλιπε πλέον παν 
άλλο θέμα συζητήσεως: Είς δλα τά άν

. δρικά κέντρα δέν ήκούετο άλλο, παρά αί 
λέξεις: «έξωμος, ή οικογένεια Δού καν, 
κάτω ό κορσές» κτλ. κτλ.

Άλλά μεταξύ τών ένθουσιωδών έκ- 
φράσεών των δέν ήκούσθη μέχρι τοΰδε 
μία φωνή νά έρωτήση ; Ποιον γυναικ-εΐον 
άρχαιον ένδυμα έννοεϊή χαρίεσσσ μίς νά 
έπιβάλλη; Ή μις φέρει βραχυν χιτώνα 
άνευ χειριδών- Άρα αύτόν θέλει νά έπι- 
βάλη. Άλλά τόν χιτώνα αύτόν έφερον 
αί αρχαίοι Σπαρτιάτιδες, ούχί δέ αί Ά- 
θηναΐαι. ’Επιτρέπεται είς τήν αντίζηλον 
πρός τήν Σπάρτην πόλιν τών ’Αθηνών 
νά βλέπη τάς γυναίκας αύτής μέ τήν άμ- 
φίεσιν τών γυναικών τής αντιζήλου 
Σπάρτης;

Έπί τμ εύκαιρία δέ ταύτμ, καλόν νο- 

μίζομεν ν' άναφέρωμεν τάς. έξης,λεπτό 
μερείας, περί της αρχαίας γυναικείας άμ
φιέσεως :

Η άρχαία έλληνική ένδυμασία περί" 
λαμβάνει δύο κατηγορίας, τήν τών έν 
δυμάτων ή περιβλημάτων- Α’. 
Τό κυρίως ένδυμα ήτο ό χιτών, ό ιιέν 
Δωρικός, βραχύς καί άνευ χειρι
δών, ό δέ Ιωνικός. Αί γυναίκες έφερον 
χιτώνα βραχύν έν Σπάρτμ. ύπέρ 
τούς ώμους συμπορπούμενον. κατά τό έ
τερον δέ τών πλευρών μόνον μέχρι τής 
όσφύος συνερραμμένον, κατωτέρω δέ έπί
σης διά πορπών συνεχόμενον, έν δέ Ίω- 
νίμ καί Ά θ ή ν αι ς μακρόν ού μόνον μέ
χρι τών ποδών,ποδήρη,άλλά καί έπέκεινα 
έν πυκναΐς πτυχαϊς κατερχόμενον καί 
είτε χειριδωτόν,είτε ύπέρ τούς ώμους πορ- 
πούμενον- Περί τήν όσφύν έφερον ζ ώ· 
νηνζώνιον ή στ ρ ό φ ι ο ν. ι πέρ τό ς 
ζώναςδέ ταύτας άνεΐλκον αί γυναίκες τόν 
μακρόν χιτώνα, {να μήσύρηται κατάγής, 
καί άπετέλουν τόν λεγόμενον κόλπον, 
πίπτονα είς γραφικωτάτας πτυχάς. Δι 
πλοίς έλέγετο τό άπό τού άνωτάτου 
μέρους τού χιτώνας ύπέρ τήν ζώνην ρι 
.πτόμενον μετά ταΰτα δέ χωρισθεισα ή 
διπλιλς άπετέ^σεν ίδιον κομψόν μέλλος 
τής ενδυμασίας, τήν άμπεχόνην.

Β’. Έπί βλήμα ή περίβλημα, 
ήτο τό ίμάτιον, τετράγωνον καί έπί μη- 
κες. εις τό όποιον πολλάκις ένετύλισσον 
όλου τό οώμα καί τάς χεΐμας προσέτι, 
διότι κόσμιον ήτο«τάς χεϊρα'· έντός έχειν». 
Τούτο ύπέρ τόν αριστερόν ώμον ριπτό 
μενυν έκρατεΐτο έκεϊ .διά τής χειρός, καί 
άπό τών νώτων έσύρετο ύπέρ ή ύπό τήν 
δεξιάν μάλην, δθεν πάλιν ύπέρ τό στήθος 
έρρίπτετο είς τόν αριστερόν ώμον, καί 
τούτο έλέγετο «έπί δεξιά άμφιβάλλεοθαι». 
Κατήρχετο δέ τό ίμάτιον τούλάχι.στον 
μέχρι τών γονάτων βραχύτερου, έθεω- 
ρεΐτο άκοσμον κατά δέ τά άκρα είχε 
πολλαχοΰ βάρη τινα μικρά, ϊνα μή εύκό 
λως μετακινήται καί εκτοπίζεται·

Άχίτων ήτο ή φέρουσα ίμάτιον μόνον 
καί ούχί χιτώνα, μονοχίτων δέ ή χι
τώνα μόνον καί ούχίίμάτιον. Ούτως ένε- 
φανίζοντο συνήθως αί Σπαρτιάτιδες κό · 
ραι καί είς τό κοινόν καί είς τά γυμνά
σια, διό γυμναί ύπό τών άλλων 'Ελλά 
νων έλέγοντο· Καί έπειδή ό μέχρι τών 
γονάτων βραχύς άύτών χιτών ητο κατά 
τό έν πλάγιον άρραφος, έλέγοντο καί φαι- 
νομηρίδες.

Σχιστός χιτών έλέγετο ό βραχύς, τόν 
όποιον έφόρουν αί Σπαρτιάτιδες, άνευ 

χειριδών, μόνον διά πόρπης συνεχόμενος 
είς τούς ώμους, άνευ ζώνης, έρραμμένος 
άπό τής μήλης μόνον μέχρι τής όσφύος, 
έκεΐθεν δέ κατά θέλησί" πορπούμενος.

Χειριδωτός χιτ ώ ν έλέγετο ό έχων 
χειρίδας,κατερχόμενος μέχρι τών χειρών.

Πέπλος ήτο ύφασμα κατά τό μάλλον 
ή ήττον εύρύ, τό όποιον αί γυναίκεςέφε
ρον ύπέρ τήν λοιπήν ένδυμασίαν, συνή 
θως ύπέρ τόν αριστερόν ώμον έμπορπώ 
σαι αύτό, ούτως ώστε νά μένμ γυμνός 
ό δεξιός ώμος μετά τού δεξιού βραχίο- 
νος. Ό π έ π λ ο ς τών έπισήμων καί εύ
πορων γυν,αικών ήτο μακρός ‘θ Όμη
ρος έλκεσιπέπλους καί τανυ π έ 
π λ ο υ ς άπεκάλει αύτάς.

Καί όλίγα περί κ ο μμώ σ ε ω ς ■ Αί γυ
ναίκες ούτε έπλεκον τήν μακράν κόμην 
των, ούτε τήν συνέστρεφον είς τεχνητούς 
ίούλους, άλλά τήν συνήγον η τήν συνέ- 
δέον διαφόρως όπίσω τής κεφαλής η ύπέρ 
τό μέτωπον καί συνήθως ΐκανώς βαθέως 
ύπέρ αύτό, διότι τόμακρόν μέτωπον έθεω - 
ρεΐτυ ώς καλλονή καί πολλάκις συνεκρά- 
τουν διά ταινίας αύτήν ή έντός διαπλέγ 
ματος ('κεκρυφάλουλ

Καί όλίγα περί ύποδήσεως Τρεις 
κατηγορίαι ύποδήσεως ύπήρχον α'. αί 
έχουσαι μόνον πέλμα δερμάτινον Λ έκ 
φελλού, είς τόν.πόδα προσδεδεμένον διά 
τού λεγομένου ζυγού, ώςαίβλαΰται, 
τά σάνδαλα- 6'. αί καλύπτουσαι τόν 
πόδα, ώς αί παρ ’ήμϊν έμβάδες, τά κ οΐλ α 
ύποδήματα, καΐγ'. αί ώς τά ύποδή- 
ματα, καλύπτουσαι τό μέρος τής κνή
μης, αί ένδρομίδες·

Κατόπιν τών όλίγων τούτων περί τής 
αρχαίας γυναικείας άμφιέσεως δικαιολο- 
γούμεθα, έάν έρωτήσωμεν τήν οίκογε 
νειαν Δούγκαν, ποίαν ένδυμασίαν κρίνει 
κατάλληλον διά τάς Άτθίδας, τήν Δω 
ρίκήν η τήν ’Ιωνικήν ;

Μ. Σωφρονιάόης.

ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΔΑΣΕΙΩΝ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κατά τόν προσεχή μήνα Φεβρουάριον 
τού ιρ°4 θέλει γίνει έν τοίς γραφείοις 
ήμών, ώς συνήθως, ή έφετεινή έκκύβευ- 
σιο τών λαχείων τής «Φύσεως», καθ’ήν 
200 καί πάλιν αριθμοί θέλουσι κερδίσει 
τά διάφορα ώς πάντοτε αντικείμενά,άνα- 
φερόμενα κατά τάξιν έν τοίς κάτωθι. Πα- 
ρακαλοϋχ ταιέπομένως οίκαθυστεροΰντες 

έτι τήν συνδρομήν των, ν’ άποστείλωσι 
ταύτην έγκαίρως. δπώς λάβωσιτήν άπό- 
δετξίν των, έφ ’ Άς σεσημείωται καί ό 
αριθμός τού λαχείου των.

Θά κερδίσωσι δέ κατά-σειράν οί έξής 
καί πάλιν διακόσιοι αριθμοί·: .

Ό Ιος αριθμός χρυάοΰν ώρολόγιον.
Ό 2ος δν όπλου κυνηγετικόν όπισθο- 

γεμές τέλειον.
Ό 3ος έν πολύκροτου τοΰ νεωτέρου 

έφευρετικοΰ συστήματος,
Ό 4ος μίαν έπιτραπέζιον συσκευήν·
Ό 5ος έν άνθοδοχεϊον έπίχρυσον- .
Ό 6ος μίαν έλαιογράφίαν ώραίαν.
Ό 7ος έν τηλεσκόπιου ,
Ό 8ος ένα φωνόγραφον·
Ό 9ος έν θερμόμετρου γραφείου·
Ό 10ος έν λεύκωμα έ,πιστολ. εικονο

γραφημένων δελταρίων.
Ό 1 >ος έν κομψοτέχνημα·
Ό 12ος δν μαρμάρινου άγαλμάτιον.
Ό Ι'·ος έν περιδέραιου έπίχρυσον.
Ο 14 ος εν γαλλο.-έλληνικόν λεξικόν 
Ό 15ος εν έπιπλον αιθούσης.
Ό 16ος τά έργα τού Ιουλίου Βέρν. 
Ό 17ος τόν Έρμήν τού Πραξιτέλους 
Ό 18ος τήν είκόνα τού Παρθενώνος, 
Ό 19ος Τήν ιστορίαν τής 'Ελλάδος καί 
Ό 20ος Μίαν κομψήν σκευοθήκην.
Δέκα επόμενοι αριθμοί κερδίζουν άνά 

έν κρυστάλλινου μελανοδοχείου^ (
Δέκα έπόμενοι έτεροι αριθμοί άνά μίαν 

ώραίαν έλαιογραφίαν.
Καί δέκα επόμενοι άνά έν χρυσόδετον 

ιστορικόν βιβλίου.
’Ομοίως 50 αριθμοί θά κερδίσουν άνά 

μίαν φωτογρ. είκόνα· . ' .
50 έπόμενοι άνά έν αντικείμενου αξίας 

5 δρ. κατ’ έκλογήν τον κερδίζοντος.
Καί οί τελευταίοι 50 άνά εν άντικεί- 

μενον τής έκλογής μας.
Πάντες οί έκκυβευθησόμενοι αριθμοί 

θέλουσι δημοσιευθή έν προσέχει μετά τήν 
έκκύβευσίν φύλλω τής «Φύσεως»,.

Ό αριθμός τοΰ λαχείου ώς πάντοτε, 
είναι ό αύξων άριθμός τής άποδείξεως, δν 
κατέχουσιν ήδη οί πληρώσαντές τήν συν
δρομήν των. Οί δέ μή λαβόντες δτι αύ
τόν παρακαλοΰνται ν ’άπόστείλωσιν ήμϊν 
συντόμως τήν συνδρομήν των καί τοϊς 
άποστείλωμεν τήν άπόδειξίν .των μετά τοΰ 
άριθμοΰ τοΰ λαχείου των, ίνα. μή άπο- 
κλεισθώσι τού δικαιώματος τής συμμε 
τοχής των είς τάς κληρώσεις κτλ;

. Η ΛΙΕΤΘΥΝΣΙΧ

'• cU· .
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H ΙΣΤΟΡΙΛ ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ
Λυστυχώς P^XQ1 τοΰδε ίν ΈΧλάδι δεν &πάρ 

χει 'Ιστορία τις σύντομος τών Μαθηματικών, 
διδ και πάντες ίν φ ίν τοίς Γνμνασίοις διδα 
σκόμεθα τά 'Μαθηματικά, άγνοονμεν δμως δι 
όλον την καταγωγήν αύτών' χάριν λοιπόν τών 
Αναγνωστών της «Φύσεως» δημοσιε.ύομεν όννιο- 
μον ’ιστορίαν τών στοιχειωδών Μαθηματικών, 
Αρχόμενοι ίκ τής Αριθμητικής.

h

ΑΙ άνάγκαι τοΰ βίου, και αί εμπορικοί 
σχέσεις των ανθρώπων πρός άλλήλους ήνά- 
γκαοαν αυτούς άπό παλαιοτάτης έποχής νά 
έςοικειωθώσι πρός τούς αριθμούς καί τόν υπο
λογισμόν. Έν τούτοις ό πρώτος, όστις άνα- 
φέρεται έν τή ιστορία, ώς ασχοληθείς περί 
τήν αριθμητικήν ιδιαιτέρως, είναι Θαλής, ό 
θεμελιωτής τής Ίονίου σχολής (6.ρπ. X). 
Μετά τούτον ερχεται ό Πυθαγόρας (55ο π.X) 
οστις είναι καί ό εφευρέτης τοϋ ομωνύμου 
αύτοΰ πίνακος τοΰ πολλαπλασιασμού καί δι
αφόρων θεωριών έπί τών τριγωνικών, πολυ
γωνικών, πυραμιδοειδών κτλ. αριθμών, οϊ 
τινες μετά ταυτα έχρησίμευσαν πρός άνα- 
κάλυψιν άλλων, λίαν άξιοσημειότων ΐδιοτή 
των τών αριθμών. Πλήν όμως τών ανακα
λύψεων τούτων, όφείλομεν αΰτώ προσέτι καί 
τήν θεωρίαν τών άναλογιών. Τάς άναλο- 
γίας ό Πυθαγόρας διέκρινεν εις τρία είδη, 
άτινα και μέγρισήμερον φέμουσι τα ύπ’ αύ 
τοϋ δοθέντα ονόματα, ήτοι άναλογίας ά ρ ι θ- 
μητικάς, γεωμετρικός καί αρμό
νικάς.

Ό Πλάτων μετά ταΰτα (κατά τό 3φ8 
π. X) μεγάλως συνετέλεσεν είς τήν σπουδήν 
της άριθμητικής. Ούτος πρώτος έδίδαξε τήν 
εξαγωγήν τής τετραγωνικής καί κυβικής ρί- 
<ης καί άνέπτυξε τάς ύπό τοΰ Πυθαγόρα 
ήδη γνωσθείσας στοιχειώδεις γνώσεις τών 
γεωμετρικών προόδων,

Έπίσης είς τήν αριθμητικήν ήσχολήθη ω
σαύτως και ό Εύκλείδης (3οο π. χ.) ό συγ 
γραφεύς τής άρχαιοτάτης αωζομενης γεω
μετρίας καί εις τόν jov, δον καί φον βιολιον 
τών Στοιχείων του άποδεικνύει πλεΐστα σπου 
δαΤα θεωρήματα, ώς τόν νόμον τής άντι 
μ ετ αθέ σε ω ς ότι τό π λ ή θ ο ς τ ώ ν πρώ
των ά ρι θ μ ώ νεί ν α ι ά πε ιμ ο ν καί άλλα 
μεταξύ τών οποίων καί ό κανών τής εύρέ- 
σεως τοϋ μ. κ δ. περισσοτέρων άριθμών.

Ή άριθμητική ωσαύτως έπλουτίσθη καί έ- 
βελτιώθη ύπό τού Άρχιμήδους (a8y π. χ.) 
Έρατοσθένους (276 π. χ J Νικομάχου (πρώ
τος μετά Χριστόν αιών) καί Διοφάντου (II 

αιών). Κατά τό τέλος δμως τοΰ δέκατου αΐ- 
ώνος έλαβεν ή άριθμητική τήν μεγαλειτέραν 
αύτής τελειότητα, διότι κατά τήν έποχήν 
ταύτην ό σοφός Gerbl. δστις έγένετο πά
πας, ύπό τό όνομα Sylvester II, είσήγαγεν 
είς τήν Γαλλίαν τούς άραβικούς χαρακτή
ρας. (Πλεΐστοι συγγρσφεΤς φρρνοΰσιν, δτι οΐ 
κοινοί άριθμοί, οί λεγόμενοι άράδίκοί χαρα 
κτήρες. εχουσιν ’Ινδικήν καταγωγήν).

Κατά τον XIV αιώνα οί Βενετοι ήρχισαν 
νά μεταχειρίζωνται τά δεκαδικά κλάσματα, 
τά έγραφον δμως ώς κοινά, δηλαδή έχοντα 
παρονομαστήν· κατόπιν ό "Αγγλος DiiglHred 
κατά.τόν ^ον αιώνα, ή κατ’ άλλος ό Nepi-r 
είναι δ γραψας αύτούς, ώς νϋν γράφονται. 
Άπό τής έποχής ταύτης μέχρι τών καθ’ η
μάς χρόνων ή άριθμητική.άνεπτύχθη, ώς καί 
ή "Αλγεβρα ύπό θεωρητικήν εποψιν διά τών 
έργασιών τοϋ Vie 1 e (16ο3) Fermat, Σαλήσου 
(1^83) καί Λεγένδρου (ι83^ί.

’Ιδίως δέ ή μεγαλειτέρα άνάπτυξις έγένε
το έπί τής θεωρίας τών άριθμητικών προσ
εγγίσεων.

Μεταβώμεν ήδη είς τήν Άλγεβραν.
Ή ιστορία τών στοιχειωδών μαθηματικών 

είνε εργον λίαν δυσχερές, τό μέν διά τό λίαν 
σπάνιον τών άρχαίων συγγραμμάτων, τών 
πραγματευόμενων περί τής επιστήμες ταύ
της, τό δέ διά τήν μεγάλην δυσκολίαν, ήν 
παρουσιάζει ή άναγνωσις αύτών, καθόσον τά 
διάφορα κατά συνθήκην σύμβολα (σημεία) 
τών πράξεων, δέν ήσαν πάντοτε τά,αύτά.Άλ
λως τε καί εις πάσας τάς έποχας ήμέλησαν 
νά παράσχωσιν ήμϊν ιστορικός πραγματείας, 
ίκανοποιούοας, οπωσδήποτε, τάς άπαιτήσεις 
ημών. Πασαι δέ αί ιστορικοί πραγματεΐαι, αϊ- 
τινες έγένοντο πρό τοΰ μέσου τοΰ XVIII 
αΐώνος, άρορώσι μόνον κλάδους ειδικούς τών 
Μαθηματικών καί ιδίως τήν Αστρονομίαν 
έν αύταΐς δ’ εύρίσκομεν πρός τούτοις καί 
λίαν συντόμους περιγράφάς περιόδων τινών, 
ή άπλδς χρονολογίας τών σοφών μετά κατα
λόγου τών έργων αύτών.

Έάν άναδράμωμεν είς τόν δεσμόν τοϋ άν- 
θρωπίνου βίου πρός πάντας τούς κλάδους 
τών Μαθηματικών, κατ ’ άνάγκην φθάνομεν 
είς τό συμπέρασμα, ότι τά αρχαιότατα ίχνη 
τής επιστήμης ταύτης συγχέο.νται μετά τής 
πρώτης' άναπτύξεως τοϋ ανθρωπίνου πνεύ- 
ματες, Ή άρχική κατάστασις τών λαών ήν 
έκ’ψύσεως τοιαύτη, ώστε' νά διεγείρη έν τώ 
πνεύματι τών άτόμων τάς πρώτας ιδέας τών 
άριθμών, τοΰ χώρου, καί τοΰ χρόνου. Ούτως 
ό βοσκός ήρίθμει πά· ποίμνιά του, ό έργάτης 
συνέκρινε τό κτήμα του πρός τό γειτονικόν, 
αΐ δέ περιοδικά! έμφανήσεις τών αστέρων είς 
τόν ορίζοντα ,έδωκαν. κατά τό μάλλον ή ήτ- 

τον σαφή ιδέαν τοΰ οργανισμού τοϋ άστρικοϋ 
κόσμου. Εν ω δέ λαοί τινες τάς γνώσεις 
ταύτας τάς έκράτησαν είς τήν άρχικήν των 
κατάστασιν, άλλοι όμως τάς συνέλεξαν, τάς

πράξεων, ώστε ή έν άρχή ώρισμένη τότε επι
στήμη νά μή. είναι δυνατόν . νά κατασταθή 
πλήρες τι και αύτοτελέςσύστημα. '.

Διόφαντος ό έξ Αλεξάνδρειάς (325-

Άλγέβρας. Είναι δέ. τοΰτομέγα-έργον διη- 
ρημένον είς δεκατρία βιβλία, έξ ών μόνον τά 
έξ πρώτα περιεσώθησαν, περιέχον,τα τάς ά- · 
κεραίας λύσεις τών απροσδιορίστων εξισώσεων 
τοϋ πρώτου· βαθμού μέ δύο άγνωστους καί 
μέγα πλήθος προβλημάτων λελυμένων καί 
άναγομένων είς πρωτοβαθμίους και δευτερο
βαθμίους εξισώσεις.

’Εάν δέ περιεσώζοντο καί τά λοιπά ,βιβλία 
άτινα φυσικώς θά ήσαν καί τά δυσχερέστερα 
τότε θα ήδυνάμεθα νά εχωμεν σαφή τινα, ο
πωσδήποτε, ιδέαν τοϋ ουγγραφέως. Ό Διό
φαντος έν τώ συγγράμματί του ποιείται χρή- 
σιν μόνον τοΰ σημείου τής άφαιρέσεως καί 
μεταχειρίζεται περιφράσεις διά νά δείξη.τήν 
ποόσθεσιν, τόν πολλαπλασιασμόν καί τήν δι- 
αιρεσιν.

Οί Άραβες καί οί ’Ινδοί είργάσθησαν κατά 
τό μάλλον ή ήττον εις τήν. Αλγεβραν, αί 
μέθοδοι όμως αύτών ούσιωδώς διαφερουσι τών 
νϋν έν χρήσει. Παρατηρητέον άλλως τε, ότι 
διαρκούσης τής πρό τοϋ XVI αιώνος περιό
δου, οί σοφοί όλων τών χωρών ένησχολοΰντο 
μόνον είς αριθμητικά ζητήματα, καθόσον έ- 
θεώρουν τήν "Αλγεβραν, ώς άνωτέραν αριθ
μητικήν καί. ένόμιζον, ότι έργοΥ αύτής είναι 
μόνον ή άριθμητική λύσις τών εξισώσεων. 
Ενίοτε έξέφραζον μέ ασαφείς έν γένει στί
χους τόν. τρόπον, όν. δέον ν ’ άκολουθήση τις 
πρός. λύσιν τών τής αυτής, φύσεως ζητημά
των.

Οί τρόποι ούτοι κατ ’ έλάχιστον διαφερουσι 
τών απλών μεθόδων,άς σήμερον γιγνώσκομεν, 
δυστυχώς όμως δέν έπεχείρησαν φαίνεται νά 
φθάσωσιν εις αύτούς ή δέν ήδυνήθησαν νά 
τό κατορθώσωσι. ·

Κατά τόν VI αιώνα (59^) δ Βοαχμε- 
κ ο ύ π ε α είς τούς Ινδούς έδημοριεύσε βι- 
βλίον, περιέχον: ’Αριθμητικήν,Άλγεβραν καί 
Γεωμετρίαν· ή Άριθμητική καί ή Άλγεβρα 
είναι τό ούσιωδέστερον μέρος τοϋ βιβλίου 
τούτου. Ή σχετική οπωσδήποτε τελέιότ^ς 
τοΰ έργου τούτου, πλείοτους συγγραφείς η- 
γα.γεν εις ιό συμπέρασμα, ότι..ή "Αλγεβρα 
ύπήρχεν άπό παλαίοΤερας έποχής παρά τοίς 
ΊνδοΤς καί ότι ούτοι δέον νά θεωρώνταί, ως 
οί πρώτοι έφευρέται τής επιστήμης ταύτης.

(*Επετα<  σννέχεια) .
Μ. Φουντονχλής -

Καίηγ. τών Μα&ηρ-’τιΧω'»

έτακτοποίηοαν, τάς έπλούτησαν καί έθεμελίω- υοη) είναι ό πρώτος δημοσιεύσας σύγγραμμα 
σαν νόμους, οιτινες κατέληξαν εις εν ένιαΐον Άλγεβρας.· Είναι δέ. τοΰτο μέγα-έργον διη- 
σύστημα, είς τήν επιστήμην. —1—*!i *------ ι3·£}1'· ·' -Α

Ούτως οί έμπορικοί λαοί, ώς οί Φοίνικες 
έφρόντιζον ύπερβαλόντως περί τής Άριθμη 
τικής, καί έπομιένως έμόρφωσαν τήν έπιοτη- 
μην ταύτην αυτοί πρώτοι. Οί Αιγύπτιοι θέ- 
λοντες δι ’ οχετών (ρύακίων) νά διοχετεύσω- 
σιν είς άπασαν τήν χώραν αύτών τά γόνιμό 
ποια ,ύδατα τοϋ ΐεροϋ αύτών Νείλου, έπέδει · 
ξαν πάσαν τήν μέριμναν αύτών είς τήν έπι 
στήμηΥ τοΰ μέτρου, ήτοι τήν Γεωμετρίαν.Τέ · 
λος οί Χαλδαΐοι, άφιερωμένοι είς τήν λατρείαν 
τοϋ ήλιου, ήχθησαν έξ αύτής τής θρησκείας 
των είς τό· νά θαυμάζωσι τούς έν τώ ούρα- 
νίω θόλω αστερισμούς καί έθεμελίωσαν τήν 
Αστρονομίαν Αί παρατηρήσεις λοιπόν αύ
ται μάς αγουσιν είς τό συμπέρασμα, ότι οί 
λαοί ούτοι δέον νά θεωρώνταί, ως οί θεμελιω- 
ταί τών έπιστημών τούτων.

Τήν Αίγυπτον λοιπόν δέον νά. θεωρώμεν 
ώς μητέρα τών Μαθηματικών έπιστημών· έάν 
όμως κρίνωμεν έκ τών Ελλήνων φιλοσόφων, 
οιΤινες έταςείδευσαν είς τήν χώραν ταύτην, 
όλιγίστας προόδους έποιήσαντο έν αύτή. Ή 
αληθής άνάπτυξις τών έπιστημών τούτων ο
φείλεται είς τάς περίφημους Σχολάς τής άρ· 

. χαίας Ελλάδος Πολλούς πρό Χριστού αίώ · 
νας οί περίφημοι σοφοί, ούς αί Σχολαί αύται 
έμόρφωσαν. άπελάμβανον παγκοσμίου φήμης. 
Τοιούτους ή ιστορία μετά θρησκευτικής όν
τως εύλαβείας μάς αναφέρει, τόν Θαλήν, Πυ
θαγόρα, Ίπποκράτην, (έκ Χίου) Πλάτωνα, 
Δινόστρατον, Μένεχμον, Νικομήδη. Διοκλέα, 
Εύκλίδην, Άρχιμήοην, Άππολόνιον καί άλ
λους, οϊτινες ιδίως ειργάσθησαν είς τήν Γεω
μετρίαν.

Άν. καί αί Μαθηματικοί έπιστήμαι έχουσι 
πολλήν τήν σχέσιν πρός άλλήλας καί αί μέν 
έξαρτώνται έκ τών δέ, έν τούτοις δέν συν- 
ανεπτύχθησαν. Ή Γεωμετρία καί ή Αστρο
νομία είχον ήδη πρό αίωνων άναπτυχθή, ότε 
ήρχησε ν’ άναφαίνηται ή Άλγεβρα.

Βεβαίως τά πρώτα στοιχεία τής έπιστήμης 
ταύτης άναψαίνονται εις τά βιβλία τοϋ Εύ 
κλείδ'ου, άτινα οΐ διάδοχοί του κακώς έννοή- 
σαντες έκάλεσαν άριθμητικήν. Έπίσης είναι 
έκτος πάσης άμφιβολίας, ότι αΐ άλγεβρικαί άρ· 
ήσαν γνωοταΐ είς τόν Άρχιμόδην καί Άπολ- 
λόνιον, πλήν έπειδή τό έλληνικόν πνεύμα 
ήσθάνετο αποστροφήν πρός τά'αλγεβρικά σύμ
βολα, οί έλληνες γεωμέτραι είχον ερμηνείαν 
διά τής γλωοοης τών άλγεβρικών άρχών και
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΦΦΦΦΤ Ε X Ν Η 4 ΦΦΦ

Αύτά ε’νε τά συ.ηθη είδη τοϋ χάοτου μετά την
.. Λ 1*1  ...... ’ -Λ· . ..· '..χρήσιν τών όποιων θέλομεν εκθέσει καί τήν χρήσιν 

αλλών διαφόρων ειδών καί χρωμάτων χάρτου.
Φωτογραφικού χάρτου διακρίνομεν κυρίως δύο κα

τηγορίας, χάρτην κοινόν καί χάρτην βρωμιοΰχον. Τόν 
πρώτον όνομάζομεν κοινόν, διότι είνε ό μάλλον διαδε
δομένος, ένεκα τής εύκολου αύτου χύήσεως Τόν οέ 
δεύτερον καλοΰμεν βρωμιοΰχον, διότι τό κύριον αύτοΰ 
συστατικόν εινε τό βρώμιον (broinure ). Ό βρωμιοΰ- 
χος χάρτης εινε άσυ^κρίτως εύαισΟητότερος τοϋ κοι
νού, πολλά οέ είδη αυτού εινε εΰαισόητότεοα και τών 
φωτ· πλακών. Ώς έκ τούτου λοιπόν τόν βρωμιοΰχον 
χάρτην έργαζόμεβα έν τώ φωτογραφικά, θαλάμω καί 
δι’ ερυθρόν φωτός. Ένεκα τούτου απαιτεΐ-αι μεγάλη 
π-ΐρα· πρός τελείαν έκμάθησιν τής χρήσεως αύτου.

’Εκτύπωσες έπί κοινού χάρτου.

Λαμβάνομεν τήν πλάκα, ζηρανΟεΐσαν πλέον καλώς 
καί αφού διά καθαρού λινοϋ ύφάσματος χαθαρίσωμεν 
ταύτηνέκ του μέρους τής ύάλου χαι είτα δι’ έλαφρας 
επαφής διά τεμαχίου μαλακού βελούδου χαθαρίσωμεν 
γαύτην κατά τό μέρος τής πάστας και άφοΰ έπίσης 
χαθαρίσωμεν χαί την ύαλον τοΰ π-εστηρίου, αν ύπάρχη, 
τόποθετοΰμέν τήν πλακα εντός τοΰ πιεστηρίου, 
προσέχοντας, ώστε ή πάστα νά τεθή ά”ω0ι.*Ή8η  έπί 
τής πλακός Οέτομεν τόν φωτογρ. χάρτην προσέχοντες 
ώστε ή πάστα ποϋ -χάρτου μετά τής πάστας τής 
πλακός νά εύρεθώσιν εις άμεσον έπαφήν. Τούτου γι
νομένου θέτομεν όπισθεν τοΰ χάρτου ©ύλλον τι ερυθρού 
η μέλινος χάρτου καί είτα κλείομεν τό πιεστήριον.
Η τοποθέτησις τοΰ χάρτου δέν πρέπει νά άογή πέραν 

τών πέντε λεπτών, ίλα μη βλαφθή ποσώς ή ευαισθη
σία τοΰ χάρτου ή δ’ εργασία να γίνεται έν δωματίω 
μετρίΰυ φωτισμού. Ηδη λαμβάνομεν τό πιεστήοιον 
και τό' . έκθέτομεν είς ζωηρόν φώς’ καί άν μέν δέν 
βιαζόμεθα ή άν δέν έχωμεν πολλά πιεστήρια ταυτοχρό- 
νως καί πολλάς έργασίας, έκθέτομεν τό πιεστήριον εις 
σκιερόν τι μέρος" αν όμως βιαζόμεθα τήν έκτύπωσιν 
τοποθετοΰμεν τοϋτο είς μέρος προσβαλλομενον ύπό 
τοΰ ήλιου. Έν τοιαΰτη περιπτώσει πρέπει πολύ νά 
προσέζώμεν μήπως ή εκθεσις διαρκέση πέραν τοΰ δέ
οντος και οΰτως δ χάρτης μαυρίση πολύ, ή ώς λέγεται 
παρα τοΐς φωτογράφοις καή' αν λοιπόν ή πλάξ είνε 
ασθενής πρέπει νά χρατώμεν είς χεϊρας τό πιεστήριον 
κώχατά μικρά διαλείμματα άποσυρώμεθα είς τ ι σκιώδες 
μέρος καί ανοίγοντες τό έ ν μόνον μέρος τοΰ πιε
στηρίου παρατηροΰμεν άν εινε τελεία ή έκτυπω- 
σις. Τοϋτο θέλει συμίή αμα ίδωμεν, ότι ή είκών 
εξετυπώθη ζ ω ηρ.οτ έ ρ α τ οΰ δέοντος. Πρέπει 
δέ νά έχτυπωθή ζωηοοτέρα, διότι μετά τά αναγκαία 
λουτρά, πάντοτε ή ειχών έξασθενουται. Οδτω γίνεται 
ή εχτύπωσις.

Πλϋσις τοΰ χάρταν.

- Μετά τήν έπί τοΰ χάρτου έκτύπωσίν,. πρέπει νά 
εμδυθίσωμεν αύτόν είς δύο. λουτρά, ών τό πρώτον

«ίν» δ ί α\ υ τ. ι χ ον το δε δεύτερον 
’ σ τ ε ρ ε ο π ο ι η τ ι χ ό ν. Έχ τοΰ 
1 κρόκου ύπάρχουσι πλεΐσθ’ όται 

συκαγαί' έκ τοΰ δευτέ-.ου μία χαί 
μό;'θ- / ;

1 Το διάλυτιχον λουτρό·' εχει ώ; 
κύριόν αύτοΰ συστ άτι χόν τον χ λ ω· 
ριοΰχον χρυτόν (Clorure d’. or)

δστις πωλείται ανά γραμμάριο? έντός ίδιας θήκης,τι- 
μαται δέ 3,50 δραχ. χαί άνω έκαστον.Τό λουτρδν τοϋτο 
η αποτελεί" μίαν μόνον διίλυσιν η χαί πλειάδας, έ»αυ· 
μένας κατά τήν στιγμήν τής -/ρήσεως. ‘Έκαστον είδος 
χάρτου άναγραφει έν τή περί τής χρήσεως αύτοΰ 
σημειώσει πολλάς συνταγής διαλυτικοΰ λουτροΰ’ Έ- 
μεΓς γράφοντες περί ένδς έκάστου τών χυριωτέρων 
χαρτών; θέλομεν παραθέσει τήν χαλειτέραν δι’ αύτόν 
συνταγήν, '

Χάρτης Sol ίο.,'Ο χάρτης ουτος είνε πολύ δια
δεδομένος έν Έλλάδι, ένεκα τών καλών αύτοΰ αποτε
λεσμάτων. H ποιότης αύτ’-υ είνε χαλλίττη, τό πά/ος 
χαλίν, ή φύλαξις αύτοΰ έπί μακρόν χρόνον δέν 8λά 
πτει, εύρισκεται ειςδλας τας διαστάσε'.ο (6,/*-9 12 
8-8 χτλ,)καί τέλος εΓε ή στιλπνός ή θαμβός καί 
τριών χρωμάτων (Ροδι-ου, λευκού, μώβ). Ή περί 
τής Ζ.ίΆ^εως αύτοΰ σημείωσις, περιέχει δύο λουτρά, 
έζ ών τό έν ενέχει έν ταυτώ τότε διαλυτικόν χαί 
στερεοποιητικον λουτρόν, ή δ’έτέρα -χωριστά.

H συνταγή καί ή χρήσις τών ηνωμένων λουτρών 
εχει οΰτως: ’Ετοιμάσατε:

200 
/| 

1000

gr. . 
gr..
gr.

Α

οΰτως: ’Ετοιμάσατε :
Hyposulfite de sou>!e 
Sulfocyanui'e d 'mnnnniuin 
E-u

Διαλύσατε πρώτον τό Hypo- il>: sonde έν τίρ ΰδιτι 
καί ειτα προσθέσατε τό Sulloc. ·Γ arnri.oninm.

Chlorine d’or gr 1
B Acelale de ploin gr. 10

E u gr. 500
Πρώτον διαλύσατε τό ac t. de ρίο-ub έν τώ υδατί 

καί είτα τό chlor. d’or
Σημείωσες. At ένώσιις αύται πρέπει νά έτοιμα- 

σθώσιν 24 ώρας πρό τής χρήσεως, δύνανται δέ νά 
διστηρηθώσιν έπί πολύν χρόνον. Πρέπει όμως νά 
φυοάσσονται έντός κλειστού ερμαρίου, πρός αποφυ
γήν βλάβης, έκ τής ένεργείας τοϋ φωτός.

Κατά πρστψησίν μεταχειρίζεοθε ύδωρ βρασμένου.
Δια τήν ένωσιν τών λουτρών τούτων λαμδάνομεν 

ολόκληρον τήν.πρώτην ένωσιν καί τήν μιγνύομεν μέ 
τό ’/s μόνον τής Β ένώσεως, ήτοι μέ 100 e. c.

Η ενωσις αυτή πρέπει νά γίνη τουλάχιστον πρό η- 
μισείας ώρας πριν τής"χρήσεως. '

Ώ·τι καθώς βλέπετε έκ τής ένώσεως Β, ήτις είναι 
καί ή άκριβωτέρα θά μας περισεύση διά τέσ
σαρα; ακόμη ενώσεις μετά τής συνταγής Α.

Σημ. Τά άντίτυπα. έπί τοΰ χάρτου πρέπει νά εΐνε 
πολύ ζωηρότερα προκειμένου νά πλυθώσιν εΐς τό 
ανωτέρω λουτρόν, έλαφρότερα δέ δταν, μεταχειρι- 
ζόμεθα τά κατωτέρω.

Ή συνταγή καί ή χρήσις τών χωριστών λουτρών 
(διαλυτικοΰ χαί στερεοποιητικοΰ) έχει οΰτως.

t
500

10
500

A Chlorine d’ or gr.
Ban gr.

B Sinfocyaiiine d'anuncinuni gr.
Eau gr,

ST||*.  Προτιμάτε ύδωρ έβρασμένον καί διυλισμέ 
VOV.-

("Enetai συνέχεια}
ΛΝΛΡΕΑί ΠΓΙΝΤΕΣΗΧ

ΚΑΚΟΥΡΓΟΙ ΕΥΓΕΝΕΐΣ

"Οτι τό έγκλημα έπ’ ούδενί λόγω είναι τό προ' 
νόμιον τών πτωχών, άποδεικνΰεται έκ τοϋ γεγο" , 
νότος, έπισήμως βεβαιόυμένου, βτι σήμερον ύπάρ- 
χουσιν ούχΐ όλιγώτεροι τών αο,οοο άριστσκρατών 
έκτίοντες ποινήν είς τάς είρκτάς τής Εύρώπης. 
Μόνον έν 'Ρωσσίφάριοτοκρστικοί έγκληματίαι άριθ- 
μοΰνται περί τάς 12,οοο, στρατός κυανοαίμων φυ
λακισμένων, οίτινες τιθέμενοι κατ’ άποστάσεις ένδς 
μέτρου δι’έκαστον, ήθελον άποτελέσει σειράν δώ
δεκα χιλιομέτρων, ήτις ίνα διέλθη δλάκληρ.ος πρό 
τίνος ςημείςυ ήθελον παρέλθη δύο ώραι.

Έπίσης έν Ίταλίφ ή άριστοκρατία άντιπροσω- 
πεύεταί είς τάς εΙρκτάς ύπό χιλιάδων - μελών αύ
τής. άνθρώπων, οϊτινες λόγιμ άλοζονείασ ή ά- 
γνοίας, μή δυνάμενοι τιμίως νά προθπορίζωνται τά 
πρός τό ζην δι’ έργασίας καί άπολέσαντες τήν 
περιουσίαν αύτών έν άσωτείρ. έπιπίπτόυν χατάτών 
όμοιων αύτών,Τν' άνακουγισθώσιν. Ούτοι δέϊσταν- 
ται κατά γραμμήν άπό τοϋ ΙΙρίγκηπος καί Δουκός 
μέχρι τών νέων βλαστών τών πτωχευσασών καί 
ήδη άφανώ.ν εύγενών Οικογενειών.

file Sv τών σωφρονιστηρίων τοΰ Βελγίου, εΐς 
πρίγκηψ καί γαληνότατη ύψηλότης έκτίει μακράν 
ποινήν δι’ άπομονώοεως.Ό γενικός σύτού τίτλος 
εί·αι ή Αυτού ταπεινωτάτη ύψηλότης Πρίγκηψ Κά
ρολος Loos ι-t Cuswarem· ιιναι δέ απόγονος μα- 
κρδς σειράς Δουκών καί Πριγκήπων, εΐς τών οποίων 
διετέλεσε πρωθυπουργός τού Βασιλίως Καρόλου 
τού τετάρτου τής ’Ισπανίας,

Δύο έκ τών ισοβίων καταδίκων τής διάσημου φυ
λακής «ή Μαγδαληνήο είσί δύο άδελφοί Δούκες 
τοϋ Niiiaibartxlo, δαπράέαντες ά.ανδρον δολοφο
νίαν έν τή καθόλου Ιστορία τώ” κακουργημάτων. 
Εΐς νεαρός λοχαγός τοΰ πυοοβολικοϋ, αξιωματικός 
λαμπρού μέλλοντος, τού όποίου τό μόνον έλάτ- 
τωμα ήτον, ότι ήτο λαϊκής καταγωγής, είχε τολ
μήσει νά συλλαβή έρωτα πρός τήν ώραίαν αύτών 
άδελφήν καί έπί μόνη τή ίδέςι ταύτη άπεφόσισαν 
νά δολοφονήσωσιν αύτόν.
Καλλιέργησαν λοιπόν τήν μετ’ αύτοΰ φιλίαν, ύπο- 
κριθέντες, δτι λαμβάνουν τό συμπαθέστερου οι αύ· - 
τόν ένδιαφέρον, οΰτω.δέ άφαιρεθείσης όλοσχερώς 
πάσης ύποψίας έκ μέρους τού λοχαγού, ουτος προ- 
σε<λήθη παρ’ αύτών εΐς δείπνου, μέθ*  δ έγερθέν- 
τεε τής τραπέζης μετά έίαίρετον εύωχίαν, καθ’ήν 
ό οίνος καί αΐ διαχύσεις έλευθέρως έκυκλοφόρηοαν, 
εόν έδολοφόνησαν,πλήέαντες αύτόν έκ τών όπισθεν, 
ρίψαντες μετά τούτο τό πτώμα άπό τοΰ πάραθύρου.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν δίκην, άπεκαλύφθη 
ότι οί εύπατρίδαι ούτοι δολοφόνοι, ήσαν έίέχοντα 
μέλη τής Μαφίας, συμμορίας δολοφόνων καί λη
στών, κατατρομαξάσής τήν Εύρώπην, καί δτι έπί 
ιιακρά έτη ούτοι έζησαν έν τφ έγκλήματι τού χει· 
ρίστου είδους.

“Ετερος ύπότροφος τών φυλακών τής Μαγδαληνής 
εΐγαι ό Δούξ τού Caracciola δ έκπροσωπών μίαν 
τών εύγενεστέρών .Οίκογενειών τής ’Ιταλίας, ου- 
τινος τό έγκλημα ήτον έτι βαρύτερου έκείνου τών 
Δουκών Nolarb irtolo.

Ή 'Ιστορία τής νέας γυναικός, ήν ούτος έδολο- 
φόνησεν είναι μία τών τραγ.ικωτέρων τών σημερι
νών χρόνων. Αύτη ήτον ώς Πριγκήπισσα Regina 
Avalos, ή ώραιοτέρα καί ή μάλλον πολύφερνος κό
ρη τής νοτίου 'Ιταλίας, άνατραφεΐσα ύπό θείας 
τόσον βιαίου καί όίυθύμου χαρακτήρος, ώστε έν 
στιγμή όργής έπυροβόλησε και Ιφόνευσε μίαν τών

θεραπενίδων της, ένώπιον τής· άνεψιάς,διά πραίιν 
παιδικής σκσιότητος. Άλλ. ή Regina ήτο τόσον ά- 
τυχής εΐς τόν έρωτα, δσον καί εΐς τήν κηδεμόνα 
αύτής, διότι τήν πρωίαν τής ήμέρας κατά τήν ό
ποιαν έπρόκειτα νά- ύπανδρευθή- νέρν καί εύγενή 
άίιωματικδν τοϋ ναυτικού, ούτος εύρέθη είς τό οί
κημά του φονευμένσς διά σφαίρας.έσφηνομένης είς 
τόν έγκέφαλον ' '

Μετ’ ού πολύ αύτη συνεζεύχθη.τόν. Δούκα τοΰ 
Caracciola, όοτις ’ άφ’ ού κατέπεισε ταύτην νά τφ 
παραχωρήση δλην αύτής τλν" μεγάλην περιου
σίαν, έδηλητηρίασεν αύτήν άτίμως. Δια τό άναν
δρου τούτο έγκλημα, όδτος ήδη έκτίει ποινήν δεκα
ετούς ειρκτής.

Άλλ έτι διασημότερος , κατάδικος τών ’Ισπανι
κών φυλακών εινε ό ΜαρκήσιοΡ Varela, έκτίων ποι
νήν Ισοβίων δεσμών έ» αύταΐς, ώς δολοψονήσας 
αύτήν τήν μητέρα του.

Έν τφ σοφρωνίστηρίφ τού Elberiell έν Γερμανίφ, 
εΐς τών αριστοκρατών καταδίκων είναι ό νέος κό
μης > eldeineig, υίός τού παγκοσμίου φήμής όμωνύμου 
κόμητος τού διατελέσαντος έπί πολλά έτη έμπιστευ-, 
τικού συμβούλου τοϋ Γερμανού Αύτοκράτορος Γου- 
λιέλμου τού.πρώταυ Ό νεαρός κόμηέ ακολουθών 
τά βήματα,τοΰ π-ατρός (ν ,τή έντίμω αύτοΰ σταδιο
δρομώ, είχε διορισθή έν.τή Αύλή ώς ρτονλάρχης.
Αλλά κατόπιν τούιού είς έκδότ.ηε έφήμερίδος τοϋ 

Βερολίνου συνελήφθη έπί βαρύτατη κατηγορία 
άκριτομυθείας σπουοάίών ανακοινώσεων κυί ,έκ τών 
γενομένων κατά τήν δίκην άπόκαλύψέων, άνεφάνη 
δτι είχε συνένοχον τόν νέον κόμητα Sehli'inetg,δστις 
έγοδίαζε τόν κατηγορούμενον έκδότην μέ Ιδιαιτέρας 
πληροφορίας, άφορώσάς μυστικά τής ίδίας οίκογε- 
νείας καίιφίλων, έφ’ ών διενειργεϊτο ό ίκβιασμός, 
καταμεριζομένων τών έπονειδίστων λαφύρων με- 
τάίύ τών δύο τούτων συνωμοτών,.

“Ετερος δέ τις ύψηλής περιοπής, τρόφιμος πλειό- 
νων φυ/ακών έπρόκειτο έσχάτωό νά συζευχθή πλου- 
σιωτάτην έν Νέα Ύόρκη νεάνδα, δταν άνεκαλύφθη 
βτι ήτο πρώην κατάδικος Γερμανικής είρκτής έπί 
δύο έτη καί 6 μήνας είς Γαλλικήν φυλακήν δΓ 
έγκλημα δόλου τοϋ χαμερπέστέρου χαρακτηρισμού, 
καί δτι άκόμη δΓ δμοιον άδίκημα είχε συλληφθή έν 
Άγγλίς. ’ Λ· Π·

11 ΣΛΚΧΑΡΙΣ EOTIHSPiEI TO IffllA TOY ΑΜΡβΙΙΟΥ
Κτ.τά τον “Αγγλον ιατρόν Gall 6 άνθρωπός είναι 

συντεθειμένος κατά τβιοΰτόν ηοόιίον, ώστε εν αύτω 
δεν δύναται ν' άψομοιωθή σανχαρις πλΐίων ώριαμένης 
ποσόπητος, ^,ωρις τό . έπί. πλέον, τούτης να παρα- 
a£vTt εν τω αιματι, Ή τροφή τοΰ βόείου κρέατος αυ
ξάνει τούς μΰς, ή δέ σάκχαρκ και τά ύδατανθραχιχα 

-άποδίδουσι δύναμιν, αλλ’ έν ώ ή σάχχαρις είναι ωφέ
λιμος, λαμβανιμένη, δταν πρέκειταΓνά ΰποβληθή τις 
είς μοχρους κόπους.’τό οινόπνευμα τά καί ύδατανθρα- 
κίκά, χαταρρίπτουσι μετά την εξέγέρσιν Χαι χαταστρέ- 
Ϊονβι τήν κατά τοΰ νοβήματοί'άντίσΐ.ασίν. Έν ώ δε 

σάκχαρις ούδαμώς ΐλαττοΓ τάς δυνάμεις, άφ’ έτερον 
είναι θρεπτική.. Έν Γαλλίφ οί ίπποι ήδη τρέφονται 
και διά σακχάρεως’ διδόμενη δέ περί τό χιλιόγραμμβν 
χαθί έκάστην ^αι άναμιγννμέντ.,μετ’αραβοσίτου ή χόρ
του, εύρέθη βυν.τελεστιχη παρΓέταιρίας τινός Λεωφο- 
ρίων, καθόσον οί.οΰτω. διατρεφόμενοι ,ϊππρι.,ποτίζονται 
;λιγώτ»ρ·ύ. ' '/''’j7

ΊΪ Γαλλία' μιμο'υμένή -την Γερμανίαν; καθιέρωσε 
μερίδα σακχάρεως διά' ΐΟυς άτράΙιώτάς'' ’Εργάτίχι δί, 
ποδηλατισται καί άλλοι- άνέγνίύρίσάν .τήν ανάγκην νά 
λαμδάνωσι τ.εφισαοτ-έραν «άχχαριν-. Γ
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ΘΕΡΙΝΗ EKlP_m ΕΙΣ ΤΗΝΟΝ
{Συτίχαα χαί tiJlos)

Παντού δέ γυναίκες καί ιδία γεροντοκέραί χαί μι

κρά κοράσια έφαίνοντο προβάλλοντα άπδ τάς κρυ

πτά; των καί τούς χαμηλούς τών οικιών των τοίχους 

ΐνα σας ΐδωσι καί σας μειδιάσωσι μετά λεπτής απορίας 

διά τδν σχοπδν τής έπισχέψεώς σας.Έπ! τής εποχής 

τής ’Ενετοκρατίας,καθ’ήν αί νήσοι τοΰ Αιγαίου ύπή- 

γοντο εις ταύτην, ένταδθα οΐ κάτοικοι ηύδαιμόνουν 

καί ήσαν πολυπληθέστεροι, ή νήσος έν γένει εύημέ- 

ρει,τά προϊόντα ησαν περιζήτητα, συγκοινωνίαν είχε 

. πυκνήν, τδ διαμέρισμα τούτο περιεβάλλετΟ άπδ πάμ- 

πολλα χωρία, ών μόνον ερείπια καί οΐ ναοί σώζονται 

ήδη, πολυπληθείς δέ κήποι, ανθώνες, αμπελώνες, 

συκέαι και άλλα .καρποφόρα δ.ένδρα έστόλιζον καί 
έποίκιλλον τήν ολην ρωμαντικωτάτην καί άνά μέ

σον δύο βουνών περιδαλλομένην εδκρατον ταύτην 

χώραν, ήν δεσπόζει έτι καί νϋν τδ Έξώβουργον, 

ύψηλή πετρώδης προεξοχή, έφ’ής τδ πάλαι ύπήρ- 

χεν ίσχυρδν Ένετικδν προπύργιου, προασπίζον δλην 

τήν έκτασιν ταύτην μετά τών χωρίων’ νυν δέ μό

νον τά ερείπια σώζονται και ώραϊος παμμιγέθης 

σταυρός, πανταχόθεν έπιβλητικώς θεώμενος καί 

όντως συγκινών πάντα ξένον επισκέπτην διά τήν 

μοναδικήν καί επιτυχή, αντικατάσταση τοϋ θηριώ

δους και σκληροί- τέως προμαχώνος τοδ πολέμου καί 

τής διαμάχης, διά τοϋ γλυ/.υτάτου συμβόλου τής 

πίστεως και αγάπης.

Δια τήςδδοΰ, ήν ήκολουθήσαμεν πρδς άνατολάς 
διαμέσου στενόπών καί ερειπίων, οίκίσκων καίδια- 

χωρισμάτων διά μικροτοίχων καί ποικιλόμορφων 

κτημάτων, ταχέως έφθάσαμεν έξω τοϋ χωρίου, ένθα 

ή φύσις ήν ποικίλη καί ρωμαντικωτάτη. Καί Θαυ

μάζει τις βαθυτάτ-ην χαίνουσαν χαράδραν, ένθα αΐ 

έκατέρωθεν κλιτύες ε-ισί διακεχωρισμέναι ύπδ χω- 

ραφίων καί αγρών καί δένδρων καί πληθύος περι

στεριώνων, άνωθι δέ αί έναντι κορυφαί τοϋ καλ

λιμόρφου βουνοϋ έπιστέφουσι ύπδ ορίζοντα αϊθρ.ιον 

και γαλήνιου θαυμαοίαν εικόνα ζωντανής καί έπι- 

χαρίτου άπολαύσεως.

Θαυμάσανρες καί άπολαυσαντες καί τήν θέαν 

ταύτην, έστράφημεν πρδς τά οπίσω, μέχρι τοΰ μέ

σου τοΰ χωρίου,· δτε παρατηρήσαντες οδόν πρδς 

τ.αριστερά βαίνσυσαν, διηυθύνθημεν πρδς τά έκεΐ. 

Ηγεν αίίτη κύκλωθί τής όλης περιοχής του γαλ

λικού Παρθεναγωγείου, ήν άπεφασίσαμεν να διέλ-’ 

θωμεν έπίσης.

Μόλις δ’ ολίγον έπροχωρήσαμεν, ήκούσαμεν πα- 

ρατεταμένας φωνάς καί κραυγάς, συνοδευομένας εν 

τφ μεταξύ ύπδ ζωηρών γελώτων. Ήσαν τών μα
θητριών τοϋ καταστήματος, αΐτινες, ώς συνήθως 

συμβαίνει, μετά τδ γεδμα των, παίζουσιν εΐς τδν 

αύλόκηπον. Έπλησιάσαμεν πρδς τδν προκείμενον 

τούτον κήπον καί έπ’-ολίγον έστημεν παρατηροΰ·.- 

τες τήν αφέλειαν καί τήν χαράν τών δίκην μονα- 

ζουσών κορών αθώων αύτών πλασμάτων. Έτρεχον 

έπήδων, ΐσταντο ειτα ολίγον, πρδς στιγμήν καί πά

λιν έτρεχον ή άπευθύνοντο πρδς τάς συμπαιζούσας 

διδασκαλίσσας των καί δμσκέδαζον μετά πολλή- 

εύχαριστήσεως τάς ώρας αύτάς τής αναπαδσεώς 

των. 'II χαρά των ήτον έζώγραφημένή έπί τοΰ 

προσώπου. Έν τελεί μας αντελήφθησαν καί αΐ ιδι- 

καί μας ’Αντιγόνη, Όύρανία καί Ελπίς’ έσπευσαν 

δέ δλως περιχαρείς πρδς.ήμάς εΐς τδν τοίχον και 

μας Ιλεγον έν ζωηρά έκφράσει :

— Μπά, έδώ είσθε, ήλθατε πάλιν, τί χαρά. Σή

μερον ειμεθα πολύ ευχαριστημένα!, διότι ...

— Έφαγαμε ...

— Σιώπα, νά τδ εΐπω έγώ . . .

— Όχι, εγώ θά τδ εΐπω ...

— Όχι, καλέ, έγώ, οπού ήρχισα.
— Τότέ καμμία σας, έγώ θά τά ειπω, άφοΰ.... 

έπεΐπεν ή τρίτη καί μάς διηγήθη έν όλίγοις, οτι 

έκτάκτως σήμερον ένεκα τοΰ ώραιοτατου καιροΰ *αί  

τής έπικρατούσης διά τήν έλευσίν μας χαράς καί 

συγκινήσεως τοΐς παρετάθη τδ δεΐπνον έν τφ ώραι- 

οτατφ έκείνφ κήπφ έν μαγεύτιχωτατη θέσει, όπου 

έφαγον μετά πολλής χαράς καί εύχαριστήσεως καί 

διά τοΰτο έξακολουθοΰν νά ήναι τοσοϋτον περιχαρείς 

καί ζωηραί.

Και ήτον έμολογουμένως λίαν συγκινητικόν καί 

εύχάριστον νά βλέπη τις τά αθώα ταΰτα πλάσματα 

τοσοϋτον ζωηρώς και χαριέντως νά έκδηλώσι τήν 

έκ τής μικρας ταύτης περιστάσεως έγκάρδιον χα

ράν των και λαμβάνων έκ τούτου αφορμήν νά φι- 

λοσοφή έπι τών περιστάσεων τής ήλικίας ταύτης, 

καθ’ήν τόσον ή τρυφερά καρδία μεγαλαυχεί έπί ταϊς 

ήθικαΐς καί ίδανικαΐς απολαύσεσι.

— Καί θά έφαγατε βεβαίως έκτακτόν τι καί πο

λύ έξαίειον φαγητόν, διά νά εΰχαριστηθήτε τόσον, 

ήρώτησα μετά περιεργείας, ινα.κάλλίον .δοκιμάσω 

τήν παιδικήν αυτών ταύτην χαράν. .

— Ώ, βέβαια, βέβαια, άνέκραζον δλαι των, κεφ- 

τεδακια, σαλάτα, τυρί καί μπουρνέλες. Μα πολύ, 

πολύ εύχάριστήθημεν και μέ μεγάλην δρ.-ξιν έφά- 

γαμεν, διότι πρώτην φοράν μας έπετρεψαν νά δει- 

πνήσωμεν -είς τδν κήπον, νά έκεΐ εΐς τήν ώραίαν αυ

τήν θέσιν, παραπλευρως’τοϋ μεγάλου δένδρου, κατά 

παράκλησιν όλων μας. -

— Ώραια, εύγε, εΐπομ ν ολοι. Καί διατί είπατε 

κεφτεδάκια, τόσον μικρά είναι ;

— Ώ ναί, χά, χά, χά, νά σταθήτε. νά σάς φέ- 

ρωμεν ενα δύο νά δοκιμάσετε, τί ώραία δπου είναι, 

απήντησαν αμέσως ή Ουρανία καί ’Αντιγόνη, δεν 

είναι όπως τών ’Αθηνών μεγάλα, αλλα πολύ ώραία 

δμως καί μάς.άρέσουν πολύ.

Καί έτρεξεν αυθωρεί ή Ουρανία καί μας έφερφ 

δύο, ατινα γευθέντες, ευρομεν όντως πολύ ώραία 

και εΰγεστα, άλλ’. ώς' έλεγον, πραγματικώς μικρά 

καί στρογγυλά ώς τα συνήθη κάρυα.

— Καί τώρα τί θά κάμετε, θά παίξετε ακόμη 
πολλήν ώραν; ήρωτήσαμεν.

— Ώ, βεβαίως, βεβαίως, ίσον, θέλομεν έχομεν 

διακοπάς καί ειμεθα έλεύθεραι να παίζωμεν έως τήν 

ώραν τοΰ ΰπνου ή τοΰ έσπερινοΰ'.

— Τότε λοιπόν να σάς κάλονυκτήσωμεν, διότι 

πρέπει νά σάς άφήσωμεν νά παίξη'τε ελεύθερα!.

—Ά, όχι, μείνατε, «κόμη νά μας. βλέπετε πόσον 

ύ ραία καί ευχαριστημένα^ διασκεδάζομεν, νά σάς 
βΗπομεν καί ήμεις οπού θά μάς φύγετε αυριον.- 

-Καλώς, άλλα έπιτρέπεται;

—’Πώς όχι; δέν βλέπετε δλον αύτδ τδ τείχος, 

πολλάκις περνούν γονείς τών κορασίων καί άλλαι 

οίκογένειαι τοΰ χωρίου καί σταματούν καί μάς βλέ

πουν καί χαιρόμεθα καί ήμεις πολύ καί παρηγο- 

ρούμέθα διά τούς γονείς μας.

ι— Και έχετε-πολλά παίγνια διά νά:περνάτε-τήν 

ώραν σας καλά ;

— Άπδ όλα τά είδη. Έπειτα καί αί δίδασκά- 

λισσαί μας εινε τόσον καλαί, όπου δέν μάς άφίνουν 

ούδε στιγμήν νά μελαγχολήσωμεν. Είνε δέ πάντοτε,, 

ώς βλέπετε, μαζύ μας.

— Ώραία. Άλλά καί τί ώραΐον καί έκτεταμέ· 

νον κήπον, δπου έχετε, μέ μεγάλας αύλάς, διά τας 

μεγάλας καί μικράς μαθήτριας, περίβολον ώραΐον, 

εκτεταμένου έπίσης καί οδούς πολλάς καί κυκλι

κός διά να κάμνετε περιπάτους έντδς τοϋ κήπου και 

τόσα άλλα ρωμαντικά καί ευχάριστα τοπεΐα, άνθη 

καί φυτά έπίσης οπού βλέπομεν άπ’ έδώ.

—Ώ, ναί, είνε πολύ ώραία καί μάς αρέσει πολύ, 

καί διά; τοΰτο δέν βαρυνόμεθα διόλου να περιπατώ- 

μεν καί παίζωμεν έδώ.

— Είσθε ώς έν τφ έπιγείφ παραδείσφ.

Καί μείναντες έτι έπ’ ολίγον, ηύχαρισιήθημιν 

πολύ συνομιλοΰντες μετ ’ αύτών καί βλέποντες τήν 

ολην έκείνην εύχάριστον μαθητικήν ζωήν τής σχο

λικής ήλικίας’ μεθ’ δ, άποχαιρετήσαντες τά άθφα 

καί αγγελικά ταΰτα πλάσματα, έξηκολουθήσαμεν 

τήν πέριξ τοΰ, παρθεναγωγείου τούτου αγουσαν, 

καταλήξαντες εΐς τδ αρχικόν σημεϊον τής έκκινή- 

σεώς μας, ήτοι είς τήν θύραν τής εισόδου τοϋ ίεροΰ 

ιδρύματος.
Άπηυδηκότες κάπως άνήλθομεν εΐς τδν έναντι 

κείμενον ξενώνα μας, δτε κομισάσής τής καλής 

οικοκυράς μας, κυρίας Καλλιόπης, καθίσματα, έ- 

στημεν έν τφ εξώστη, ένθα ή θέα τής πέριξ φύσεως 

κατά τήν ώραν έκείνην ήτο μαγικώς θεσπεσία.

— Αριστούργημα! καί πώς ήνόησες δτι θέλομέν 

νά καθήσωμεν, κυρία Καλλιόπη ; Πρέπει να ήσαι 

πολύ καλή και πολύ έξυπνη γυναίκα, τής ειπον, 

καί άπδ τά μάτια καταλαμβάνω, πώς έχεις γυρίσει 

αρκετόν κόσμον.

— Άμ’πώς, Κύριε Πρϊντεζη, μ’ ένόμισες ; Βέ

βαια, επήγα καί είς τήν Πόλι καί εχω γνωρίσει 

πολύν κόσμον νά περιποιούμαι έπεΐπεν.
— Καί θά έννον,ς άπδ καλοπέρασιν καί άπδ ρω- 

μάντσο, διότι ε'δώ δπου μάς έβαλες νά καθήσωμεν 

είναι πολύ εύμορφα καί ή φύσις λαμπρά.

— *Άμ ’ βέβαια, δέν καταλαμβάνω καί έγώ ποΰ 

είναι τδ εύμορφο καί καλό;

Και όντως έκεΐ παντοΰ γαλήνη καίήσυχία έπε- 

κράτει,θελκτική δε ή άποψις καί θαυμασία ή άπόλαν- 
σις Ζωή τών μακάρων, έσυλλογίσθην. μ.ακράν του 

θορύβου τοΰ κόσμου καί τής τύρβης τής κοινωνίας. 

Ή ολη φύσις έφησυχαζεν καί τδ σκότος μετά την 

δύσιν τοϋ ήλιου έπήρχετο νά διαδεχθή το φεΰγον 

φώς τής καλής ημέρας. Ένφ δέ πάντες γοητευ

μένοι έκ τής δλης αυτής θείας άπολαόσεως, ήσυσ 

χίας καί γαλήνης και ουρανίας μακαριότητος. άνε- 

παυόμεθα έπί τοΰ' ώραίου εξώστου· τοϋ ξενώνας ε

κείνου, μηδέν πλέον λέγοντες, ρπως μη χάσωμεν 

τδν είρμδν τών ωραίων κατά τήν στιγμήν έκείνην 

συλλογισμών, μας, αίφνης φωναί γλυκυτάτης ίεράς 

μελωδίας θαυμασίως αντήχησαν. =ΐς τά ώτα μας.

Ήσαν αι ψαλμωδία! τών μονάζόυσών έκεϊσε γυ

ναικών, αΐτινες πρδς τδ εσπέρας προσέρχονται εν 

κατανυξει καί συστολή ψυχής τε καί καρδίας, έν τώ 

παρακειμίνφ τοΰ Ιδρύματος ναήύ.

Έμείναμεν τότε έναυλοι καί κεχηνότές έκ τής 

ώραίσς άρμονίας. ; '

ΤΙ ώραία καί τί θεία μελωδία 1 Ένόμιζέ τις, δτι 

άγγελοι έψαλλον έν τώ.ναώ καί ούρανιαι. μελωδίαι 

συνεμιγνύοντο, ούρανό.θεν εκπορευόμενοι. Καί ΐστά- 

μέθα δλως άφωνοι, ακίνητοι, καιπροσεκτεκώτατοι, 

όπως μή άπωλέσωμεν ούδέν έκ τής θείας ταύτης 

οπτασίας.

Ιι. ..υ... ,ιου.. ·λι...ο...α.. ι...ι...α κτλ.

Τί θεσπεσία άπόλαυσις! Καί έν ταύτώ χωρίς 

νά θέλη δ έκ τοΰ θορόβου μαί έκγοΰ' ίίόσμου .τής 

ύλης ερχόμενος' μέ' σκέψεις άπολάύσέώς’/ χρηματι
κών ιδεών .και 'πονήρώμψβ^ψέώ^ΐ^ί^ία,.'συσσώ- 

μως θά συσπειρωθή πξρί τήν .σύνε^ίύ-'^ΐμετά'λοιαν 

καί ή καρδία του θά ριγήσή, πρδ τής ουρανίου 

άποχρώσεως τής θεώίξ ταύτήψ?δ'μήγύρί.ώςΐ-;: ■■. -

Έδώ ούδείς -.γελα>:·ρύδε1ς.ίιάίζ<£θ^ϊαύψύπάρχη 

τες υλιστής καί 

σοφιστής, έστω.ένταΰθα'ΓΆά'.σκεφθτι, 
δτι εν τώ οϊκφ τοϋ: θ«ΰ·.^νϊύ^^χ^ιϊδΚ^.!ά 'άλλή 

βλέψις ή .^ς 
βαιίτης καί- διά'ταύτήνψίρροπ^^®ί^^?1ϊίκδΐ,·.δι« 

ταύτην προσκυνουσί κα'ί δ'.α 'ταύτην 'θυσιάζουσΐ τάς 

κοσμικός των αναπαύσεις κάί απολαύσεις καί κλι

νών καί ούτος 'όρμεμφύτώς καί α-κουσίως τδ γόνυ 

πρδ τής'θείας ταύτης δυνάμιως, .θά ' δμολογήση 

τήν έαυτόΰ ήτταν καί απάτην καί' θά δηλώόη πίστιν 

πρδς τδ άγνωστον.

Κοινή τότε «ξεγίρσει- είσήλθομεν έν τώ ΐέρφ 

va$. Μοναχα-ί καί μαθήτρια: προσηύχοντο. ήδη καί 

έψαλλον μελωδικώτατα καί. γλυκύτατα διά τήν- μα

ταιότητα καί ποταπότητα τοϋ κάτω κόσμου κσί-τήν 

αλήθειαν τοΰ άνω.

Ή θέα τούτων, τής ίεράς θέσεως καί τής στάσεώς 

των ώς καί τής γλυκυτάτης ατμόσφαιρας έκεΐ έν

δον, ήτο πανσεβαστοτάτη και.θειοτάτη, έμπνέουσα 

τδν σεβασμόν καϊ τήν. πρδς τον. θεόν άφοσίωσιν.

Ήκολουθήσαμεν και ήμεΐς τήν. ΐεράν ακολουθίαν 

τοϋ εσπερινού, μηδόλως . στενοχωρούμενοι, άλλά 

τουναντίον ευχαριστούμενοι έκ τής κατανυκτικωτα- 

της εκείνης μυσταγωγίας καί εμείναμ-ν έκεΐ βλέ- 

ποντις καί άκροώμενοι μέχρι τέλους. '

Έν τφ ξενώνι ειχομεν γνωρίσει καί τδν κ. Γρ. 

Μέξην, διδάκτορα τής ιατρικής, εύγενέστατον καί 

άξιόλογον νέον, οστις εϊχεν έλθεί. έπίφης· έκεΐ νά 

ϊδη τήν έξαδέλφην του, σπουδάζουσαν έν τψαυτφ 

παρθεναγωγείφ καί δστις είχε προσέλθιι έν τφ ναώ.

Ό κ. Μίξης δέν εϊχεν έπίσης λόγους νά έκ

φραση τδν θαυμασμόν ·κα!·άπορίαν.·Γθυ δια τήν τό

σον λαμπράν καί κάθολί-άμεμπτΟν διεξαγωγήν τής 

θείας άκολουθίας. Εΐσήλθε δέ κ«ί έλαβε'.θεσ>ν πολύ 

πλησίον τοϋ ίεροΰ; ·' ·■'
— Άχ, πόσον μοί άρέσει νά μένω έδώ διαρκώς 

μοί έλεγιν ένώ έξηρχόμεθα. ' .Είναι μγιος τόπος 

δστις σέ ανακουφίζει έκ τών. δεινόν,.

’■ f’Enttat 'σννίχιια)

./



906 Η φγΣ ϊ Σ
Η ΦΥΣΙΣ2 207ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝ1ΟΝ

Λί πυραμίδι 5
Πρός έπίτευίιν τοΰ τόσον έπικινδύνου, δσον καί 

δυσκολωτάτου τούτου παιγνίου, δέον έν πρώτοις 
νά συνειθίση τις νά θέτη ϊν ποτήριον έπί τοΟ άλ
λου, ούτως ώστε δ άξων τού . άνωθι τεθειμένου 
ποτηρίόυ νά τίθεται έπί τής προείοχής τοΰ ύπο- 
βά',τάύοντος τούτο καί νά- έκλέγη παρόμοια ται- 
αύτα. Δυνατόν οΰτω νά τοποθετήση, ώς δέίκνυται 
έν τφ έναντι σχήματί μας, ού μόνον τέσσαρα πο
τήρια, άλλά καί πέντε κα) Ιί μέχρις όκτώ τουλά
χιστον, άρκεϊ ή έπιφάνεια τής τραπέζης νά ή λεία 
καί δμαλωτάτη.

Τά δεύτερον πείραμα, ώς έμφαίνεται, ουνίστσ- 
ται είς τήν προσαρμογήν τής .κοιλίας πβτηρίου τινός 
έπί τού χείλους έτέρου, δτε ταυτοχράνως προστί
θεται εύκόλως δμοιοτρόπως καί έτερον παρ’αύτώ. 
Τά τρίτον παρίστησι τήν αύτήν σχεδδν διάταίιν,άλλά 
διαφέρουσαν κατά τά σχήμα τοϋ ποτπρίου. “Ανωθι 
δέ τούτων βλέπει τις έτερον δυσκολώτερον πεί
ραμα έτέρας Ισορροπίας κυάθου, έφ’ ού προστίθε
ται έτερος τοιοΰτος.

Οΰτω βαθμηδόν προδαίνοντες, κατόπιν τών άνω- 
τέρω καί ένιοχυόμενοι διά πλειοτέρου θάρρους, 
κατορθώνετε άνευ πολλής δυσκολίας νά πήξητε 
τό τελευταϊον γεωμετρικόν πείραμα, περιέργου πν- 
ραμίδος, άποτελουμένης έκ πολυποίκιλου συνθέσεωσ 
κυάθων καί φιάλης.

ΚΙ1 UTPI5E STOW! bkastote
■ϊγιιινή τών χειλέων.

Τά χείλη εΐνε εις τών σπουδαιότερων στολισμάτων 
τοΰ προσώπου. Αί ερυθροί αύται χάί καλλιτεχνικά»· 
ταται γραμμαί προσδίδουσι πολύν χάριν εις τήν μορ
φήν εν γενει τοΰ προσώπου, προχειμένου μάλιστα περί 
γυναικός. Δι’αύτδ ανάγχη να· ειπομεν ολίγα τινα χάί 
περί τής υγιεινής τούτων.

Έαν τά χείλη σας εΐνε φύσει ξηρά, νά έπαλείφων- ' 
ται τήν εσπέραν δι’ ολίγης γλυκερίνης.

Έάν εΐνε μεγάλα, -τδ μόνον, όπερ δύναται δπω- 
σουννά ιά σμιχρύνή, εΐ*ε  αί έντριβαί αύτών διά ταν 
νινης. '

’Εαν σχαζωνται ευκόλως τή έπιδράσει τοΰ ψύχους 
νά έπαλείφωνται διά λιπαρός τίνος ουσίας, ιδίως δι*  
ούδετέρας γ λ υ κ ε ρ; ί ν η ς. Προσοχή δμως νά 
μή γίνεται κατά κόρον χρήτις αύτής, διότι συν τώ 
χρόνφ αμαυρώνει τά χείλη καί ελαττώνει σήν φυσικήν 
αύτών ελαστικότητα.

Έαν εκΟύσεις έρπητος συχνάκις προσβάλλωσιν 
αύτα, άπλή έπίθιξις αύτών διά χόνεως στυπτηρίας 
άρχει προς έξάληψίν αύτών.

Κατα τών ραγαδών τών χειλέων συνιστώμεν τήν 
έξης αλοιφήν.
Βουτύρου κακάου γραμ........... 10
Κινίνου ελαίου γραμμαρ. .. . 3 
’Εκχυλίσματος κατεχοΰ γοαμ. 1 
Αιθέριου ελαίου ανίτου τοϋ αστεροειδούς-σταγ. 5

Δια ταύτης να επαλείφωνται τρις τής ημέρας.

Λ Φ.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΚαΟαριβμύς ,φωτογρ. κη7ίίων.

"Αν έπί λινού' υφάσματος έπεσαν ύγρά έκ τών ίν 
ycy/rec εν τή φωτογραφία; εξ ών παρήχθησαν κηλΐδες 
κατ σκευάσατε πολτόν έ» χλωριασβέστου δι’ ου άλοί- 
φετ. τος χηλίδας. “Επιΐ'α βρέξατε ταύτας δι' αραιού 
ύδο ,χλωρικοΰ όξέως καί τέλος πλύνατε διά πολλοΰ 
καί χαθαροΰ δδάτος. Προσέξατε τό έκ τοΰ ύδροχλω- 
ριχου όξέως παραγόμενον χλώριον.

Λαμπρόν φώς διά τάς λάμπας.

*Αν θέλετε νά χαταστή λαμπρότερου καί χαθαρό- 
τερον ετι τδ φώς τής λάμπας σας, είτε πετρέλαιον 
είτε έλαιον καίει αΰτη, θέσατε έντδς τοΰ πετρελαίου 
τεμάχιον χάμφορας. Τδ σπουδαιότερου δμως εΐνε νά 
έμβαπτήσετε.καινουργή θρυαλλίδα εντός δξους μέχρι τε
λείου κορεσμού καί νά τήν άφήσετε καλώς νά ξηρανθή.

Ούτως ή θρυαλλίο θά δίδγι φώς λαμπρότερου.

Κόλλα διά τά έν. πορσελάνης

ϊνα συγχολλύσετε πολίτιμα αντικείμενα εκ πορ
σελάνης ή ύάλου, αναμίξατε πέντε μέρη ζελατίνας μέ 
έν μέρος solution de chromate acide de chaux. Θέσατε 
εκ τοΰ μίγματος τούτου έπί τών. θραυσθέντων μερών, 
εφαρμόσατε ταΰτα καί εΐτα εκθέσατε είς τδν ήλιον.

Δια να κολύσετε δέρμα, χάρτην ή ξύλον έπί μετάλ
λου, μεταχειρισθήτε col le forte μεμιγμένην μετά κυα- 
θίσκου τοΰ καφέ γλυκερίνης. '

'll κακοσμία τοΰ οίνου.

Ό οίνος πολλάκις άναδίοει κακήν οσμή', ήτις προ
έρχεται έκ τής άποσυνθέσεως τοΰ βαρελιού (δούγας) 
η^ έξ αναμιχθεισών σεσηπνϊών σταφυλών.ΆφαιρεΓται 
δε. ή κακοσμία αύτη'τοΰ οίνουπάνυ εύκόλως, έάν θέ- 
σωμεν έντδς αύτοΰ ξυλάνθρακας άνημμένους και διη- 
θησωμεν μετά τούτον τδν οίνον.

Μήν άνευ πανσελήνου

Ολόκληρον μήνα άνευ πά' σελήνου. θά εχωμεν κατά 
τον Φεβρουάριον μήνα τοΰ προσεχούς έτους. Τδ φαι
νόμενου δέ τοΰτο γίνεται κατά 19ον έτος. Ούτως έν 
ετει 1447 δ μήν Φεβρουάριος δέν είχε πανσέληνον ένψ 
δ ’Ιανουάριος καί Μάρτιος εΐχον.

Τδ αύτδ συνέβη χαΓπςτά τά έτη 1866'χαί 1885.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ

Τί έστίν άγωγιμότης ;

Ή θερμότης δύναται νά διαδοθηάπό μορίου 
είς μόριον δι όΛου τοΰ σώματος. 'Εν παραδείγ- 
ματι, έάν ράβδου τινός σιδηράς θέσωμεν το ίν 
άκρον έντός πυράς, ή θερμότης θέΛει διαδοθη 
χαθ' όΛην την ράβδον. Ή ίδιότης αΰτη, ηκ χέ- 
χτηνται τά σώματα, χαΛεϊται άγωγιμότης.

Ή άγωγιμότης εΐνε ή αύτή δι’ όλα τά σώματα ;

Σώματά τινα εΐνε εξαίρετοι αγωγοί της θερμό
τητας, ετερα είνε χαΛοι αγωγοί, άΛΛα είνε μέτριοι 
χαί ετερα χαχοί αγωγοί της θερμότητας.

Iloia εΐνε τά θερμαγωγότερα ;

χρυσός, ό άργυρος χαι ό χαΛχός' έπειτα ό σί·

τρίτον έρχεται ό μόΛυβδος χ τ.Λ-

Κατά πρώτον έρχονται: ό χρυσός, ό Λευκό
χρυσος, ό άργυρος χαί ό χαΛχός’ έπειτα ό σί
δηρος, ό ψευδάργυρος χαί ό κασσίτερος' κατα

Τεθ,έντος δ' οτι ή αγωγιμότης τον χρυσού 
εΐ> ε 1000 βαθμών, έχομεν τόν έξης πίναχα :

1. Χρνσδς= ΚΌΟ
2. Λενκοσίδηρος=ν 981
3. Άργυρο;= 975
4· Σίδ«ρος= 898
5- Χαλχδς= 2/4
β. Ψευδάργυρος= 363

7. Κασσίτιρος= 30?
8. Μ6λνδοος= 180
9. Μάρμαρον= 24

10. Πορσελά>η= 12
11. Χούς. ■ 11
12. Άνβραξ= 10

Γενικώς, βΛέπομεν, ότι τά πυχνά χαί σχΛηρά 
σώματα είνε τά θερμαγωγότερα, ήτοι τάμέταΛΛα.

Ποία εΐνε τά δυσθερμαγωγότερα ;

Ιον Τά έΛαφρότερα χαι τά πΛέον. πορώδη 
σώματα. 2ον Τά ύγρά χαί τα ρευστά. Κατα 
ταΰτα τά δυσθερμαγωγότερα είνε^ Ιον αί τρίχες 
τοΰ Λαγωοΰ χαι τά πτΐΛα. 2ον Η διφθερα τοΰ 
Κάστορας χαι ή άβρεχτοςμέταζα. 3ον το ζύΛον 
χαί ή χαπνϊά. άον Ό βάμβαξ χαί το Λίνον. 
5ον ό άνθραζ κτΛ.

Διατί δυνάμεθα νά κρατήσωμεν τήν μίαν άκραν 
ξύλου, κηρού, ύάλου, σιδηράς ράδδουΛ Ισπανικού 
κηρού κτλ. ένώ ή έτέρα αύτών άκρα ,εύρίσκεται 
έν πυρί;

^ιότι τά σώματα ταΰτα είνε τόσον δυσθερμα
γωγό,ώστε ενώ τό ir άχρον αύτών εΐνε πεπυ- 
ραχτωμένον, τό έτερον μένει ψυχρόν, διότι τα 
μόρια αύτών βραδύτατα θερμαίνονται

Διατί δέν δυνάμεθα νά κρατήσωμεν ττυράγραν, 
άν τό tv ταύτης άκρον^έμεινε πολύ είς τήν πυράν} 

ζΐιότι ό σίδηρος εΐνε ποΛύ θερμαγωγός χαί 
έπομένως άν θερμανθη ή μία άχρα της πνρά- 
γρας, μετ ’ ου ποΛύ θά μεταδοθή ή θερμότης χαί 
είς την ίτέραν.

όΙΑΣΚΕΛΑΪΤΙΚε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΑ β ΤΕΤΡΑ-ΓΓΙΝΆ.

θάβετε 12 νομίσματα ή άΛΛο τι χαι τοποθε- 
τήσατέ τα οΰτως, ώστε συνδεόμενα μεταξύ των 
διά γραμμών καθέτων χαι οριζοντίων νά σχη- 
ματίζωσιν 6 τετράγωνα ίσα καΐέ^απτόμενα άΛ· 
ΛήΛων, ώς ένδεΐχνυται άΛΛως τέ έν τώ ήμετέρω 
σχήματι.

1.2. . . 8,4

5 . . . 6 . . . 7 . .8

9 10 . . U . .12

Ημ,εϊς διά τών άριθμών ενταύθα παριστώμεν 
τούς οβοΛούς.

Τις Λοιπόν.δύναται νά .αναίρεση έκ τοϋ σχή
ματος τούτου τρεις οθόΛούς, ούτως ώστε έπειτα 
νά μείνωσιν 3 πΛήρη-τετράγωνα ; -

■ ■ . ._

ΛΤΖΙ Σ /

ΟΙ 12 ΟΒΟΛΟΙ

Προς Λύσιν τοϋ διασχεδαστιχον τούτου προ· 
βΛήματος, Λαμβάνετε τά_ νομίσματα άτινα τοπο
θετείτε ακριβώς ώ< δέίκνυται έν τώ έναντι σχή- 
ματι.

Ώς βΛέπέτ,ε Λοιπόν, ή θέσις αυτών εΐνε'τοι- 
αύτη, ώστε άν προσέξετε χαΛως θά-ϊδέγιέ, ότι 
σχηματίζουσιν έξ γρα^μάς . παραΛΛήΛους άνά 
δύο ν.αί περιεχούσας- ανά 4 νομίσματα.

■ Λύσεις έλάβαμεν πλείστας, παρμδόίως δμως μία 
μόνη έκρίθη έπιτυχής ή τβΰ κ. Ν. Χάϊτα έκ Πει-

•5®
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Ο ΦΟΒΟΣ
— Όχι Κύριέ, όχι, δεν έ',νώριτά ποτέ τδν φό- 

δον’ είναι αίσθημα, δπερ ό άνθρωπος οφείλει νά 

άγνοή, εάν ήναι άληθής άνθρωπος καί δύναμαι 

νά σας ε"πω, οτι καί παιδίον ετι δεν έφοβήθην τί

ποτε, άπολύτως ούδέν.

. — Καλά, καλά, Κύριε πλοίαρχε,τώ άπήντησεν 

ό κ- Σουβιρώ, μήν απολογήσθε τοιουτοιρέπως, ού

δείς άγνοιϊ τήν ανδρείαν σας, ούδείς ποτέ δια.μίαν 

στιγμήν θά τήν άμφισβητήση, άλλ’ αφήσατε με 

νά σας πέίσω, οτι υπάρχουν φόβοι τινες και φόβοι 

εΐς τούς οποίους καί ό ανδρειότερος τών ανθρώπων 

πιθανόν νά υποχώρησή ή συγκινηθγ. Εΐς ώρισμένας 

ώρας, ή ανδρεία του συνήθως πλήττεται.
Υπάρχουν περιστάσεις τινές, καθ’ άς δέν είναι 

τις κύριος τών νεύρων του, καί δλη ή άνδρεία δέν 

άνταποκρίνεται είς τάς περιστάσεις, καθ ’ άς ή ελά

χιστη φρικίασις, διατρέχει τήν επιδερμίδα, του χωρίς 

νά δύναται ποσώς νά τήν άποσοβήση. Ίδωμεν, μή 

λέγετε δχι καί επιτρέψατε μοι νά σας διηγηθφ, έν 

άπλοΰν άνέκδοτον, πρός ύποστήριξιν τών ύπ’ έμοϋ 

λεχθέντων.

Οί παρισταμενοι έσίγησαν, πάντες δ’ έστράφησαν 

πρός τόν κύριον Σουβιρώ, τόν γνωστόν εξερευνητήν, 

δστις ώμίλησε τόσον εύμενώς περί τής ανθρώπινης 

αδυναμίας υποκείμενης φεϋ ! εΐς άπάσας τας αδυνα

μίας.

— Πρό τινων έτών, έξηκολούθησεν ό έξερ-ιυνη- 

τής, μιταβαίνων μετά τής συζύγου μου εις εκδρομήν 

ήθέλησεν ό φίλος μου, ό σχεδόν αδελφός μου ’Ιά

κωβος Β. καί ή σύζυγός του, έπιμόνως νά μας άκο- 

λουθήσωσι, καθόσον μάλιστα αμφότεραι αί γυναίκες 

προσφάτως ύπανδρευθεϊσαι δήν εΐχον έτι, ούτε τόν 

φόβον ούτε τήν κόπωσιν γνωρίση. Τάς ώδηγήσα- 

μεν είς τό μέρος τών εκβολών του Γάγγου, οστις 

γειτνιάζει πρός τόν Οδδσωνα, ούχί μακραν τοΰ 

ποταμού Κούμτι. Ό ποταμός ουτος. είναι πολύ ί- 

χθυώδης, καί ύπό πολλών κροκοδείλων φιλοξενού

μενος ; Ημείς όμως γνωρίζοντας καλώς τοΰτο, είχε- 

μεν απαγορεύσει εΐς τάς συζύγους ήμών νά πλη- 

σιάζωσι τάς δχθας τοΰ ποταμού, άνευ τής συνοδείας 

ήμών ή τών άνθρώπων μας.

Μας εΐπον ώσαύτως,ίτι καί μέλαιναι τίγρεις ύπήρ- 

χον πολλαί πρός τό μέρος εκείνο. “Ωστε έμένομεν 

καί οί τέσσαρες εν τινι άμαξίφ, κεχωρισμίνφ εΐς δύο 

διαμερίσματα,'εφοδιασμένα διά κλινών και καλάθων.

Τό άμάξ.ιον αύτό άπετίλει τό ουσιαστικότερου 

καί χρησιμότερου μέρος του· καραβανιού μας καί 

σπανιότατα φυσικώς έγκαταλείπομεν αύτό.

Νυκτά τινα δμως ταξειδεύοντες πλησίον τών ό· 

χθών τοΰ ποταμού, εΐδον αίφνης τόν δδηγόν μας 

καταλαμβανόμενου ύπό σφοδράς ανησυχίας καί 

παρατηρουνταέν ταύτφ μετά προσοχής δεξιόθεν καί 

αριστερόθεν τής άμάξης ώςζητοΰντα νά διακρίνη τι.

Τόν ήρώτησα εύθύς τί συμβαίνει.

- — Διερχόμεθα, κύριε, μοί λέγει μέρος εις τό ό

ποιον συχνάζουν αί μελαναί τίγρεις-καί σας συμβου

λεύω νά στραφώμεν όπίσω, ί'να μή άναγκασθώμεν νά 

διανυκτερεύσωμεν ενταύθα.

Έγέλασα διά τόν φόβον τοΰ όδηγοΰ μας καί τόν 

διέταξα νά εξακολούθηση τόν δρόμον του.

Ούτος όμως κινών τήν κεφαλήν του έμάστιζεν 

αλλεπαλλήλων τούς ίππους.

Έπανελθών μετά ταΰτα έντός τοϋ άμαςίου δέν 

ειπον περί τούτου τίποτε, ίνα μή ταράξω τάς γυ

ναίκας.
Περί τήν 9ην τής νυκτός έστοθμεύσαμεν παρά 

τινι πυκνή συστάδι δένδρων, δπως διανυκτερεύσωμεν 

έκεΐ.
"Ήτο περίπου 2α μετά ιό μεσονύκτιον, οτε άφυ- 

πνυθείς ύπό ισχυρού οΰριλιάσμα .ος ζώου εΐδον τήν 

σύζυγόν μου ήμιεγερμένην έπί τής κλίνης καί μέ 

απλανή βλέμματα δεικνύουσαν μοι δύο σπινθηροβο- 

λοϋντας οφθαλμούς, δίκην λαμπρών ανθράκων προ

βαλλόμενους’ παρευθύς φρικίασις διέδραμε τά μέλη 

μου ολα, ένφ αλλόκοτος φόβος μέ κατέλαβε σύσσω

μου, δστις δμως δέν διήρκεσεν ούτε δευτερόλεπτου. 

Ήσαν οί οφθαλμοί τίγρεως, ήτις ε’χεν είσέλθει 

διά τής θύρας, ήν είχομεν αφήσει κατά λάθος α

νοικτήν.
Περιφέρουσα τά βλέμματά της ή τίγρις πέριξ τοΰ 

δωματίου μας καί διευθυνομένη πάλιν πρός τήν 

ανοικτήν θύραν, μας εϊχεν έντελώς ύπό τήν επή

ρειαν τών δύο εκείνων πυρωδών ώς άνθρακες οφθαλ

μών της ήμεις δε είχομεν άποκάμει έκ τοΰ τρόμου. 

Φθάσασα πρό τής θόρας, έξέπεμψε θρηνώδη υλακήν, 

μεθ’δ έξήλθε, πηδήσασα έκ τής κλίμακος.

Εύθύς τότε έγώ τρέξας, έκλεισα μέ δλας μου τάς 

δυνάμεις τήν θόραν του άμαξίου.

Όλα ταΰτα συνέβησαν έντός δευτερολέπτων τινών 

ατινα διήλθον έν πλήρει φόβφ καί αγωνία, μέ ολην 

τήν σημασίαν τών λέξεων .. .'.

Καί ήδη, Κύριοι, πιστεύετε ακόμη, οτι είναι δυ- 

’’ νατόν ό άνθρωπος νά μή φοβηθη ποτέ; ποτέ;.

Έκ τοϋ Γαλλικού.
ΕρΝΒΧτοε Φ. Π.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Πολύ προτιμώτερον τό κάλλος τής γυναικός νά 

ύπάρχη έν τή καρδί^· μάλλον, ή έπί του προσώπου.

Ποίησες καί καλλιτεχνία αί δύο αύται θεότητες 

έΐναι άδελφαί.

Ή άπογοήτευσις. είνε τό όξύτατΟν δηλητήριου.

Ό άνθρωπος δσω. προσπαθεί νά ύψωθγ,, τοσοϋτον 

ταπεινές ύπό τά δμματα των άνθρώπων φαίνεται, 

χωρίς νά τό έννοή.

Ή γυνή τότε μόνον υπερέχει τών άλλων ομοφύ

λων της, όπόταν αύται έπιζητώσι τήν έκτίμησιν 

του άνδρός.

Μηδέν» κάκιζε, διότι έλεύσεται ήμαρ, καθό τοΰ 

κακισθέντος τήν επικουρίαν θά ζητήσης.

— ΤΙ βλέπεις έκεΐ, Περικλή;
;—Μοΰ φαίνεται είναι μία μυία έκεΐ έπάνω.
—’Αλήθεια καί διατί άραγε πετφ ;
— Α!, δέν βλέπεις, παίζει.
—Ά, καλά· λέγεις, άν είχε σύντροφον δέν θά 

έπαιζε τόσον έλεύθερα 1

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

'Επί τής λεωφόρου:

—Κοί τί κάμν-ι ό υιός σου τώρα;·
—Είναι προσκεκολλημενος, ώς ταμίας είς χαιά- 

στημα τραπεζικόν.
—Προσκεκολλημένος;.. “Αϊτούς προσκολουν 

τώρα τούς ταμίας; Τοΰτο είναι φρονιμότερου.

X
‘Ημέράν τινα ή Μαρκησία Δαβερνή ήρώτησέ 

τόν καρδινάλιον Περρόν, αν τό έράσθαι ήτον αμάρ

τημα.
—Όχι, άπήντησεν.ούτος, διότι τότε πρόπολλοΰ 

δ κόσμος θά ήτο νεκρός.

. χ

Είς ολα τά δωμάτια ’Αμερικανικού Ξενοδοχείου 

υπήρχεν άναγεγραμμένον έπίΐπινακίδος τό έξήςί

«Οτ εν τώ Ξενοδοχείφ' διανυκτερεύοντες παρα- 

καλοΰνται, νά μή φονευωσι τούς κορέους, διότι ο 

ξενοδόχος είναι μέλος τής προστατευτικής 'Εται

ρείας τών ζώων». ,

X
.· Ό κ- Έ έπλήγη εσχάτως έν τινι μονομαχίφ.

— Άδιάφορον, έλεγεν ό είς τών μαρτύρων, έδει

ξε μεγάλην παρουσίαν πνεύματος.
—Καλλίτερα νά έδείκνυεν απουσίαν, άπήντησεν

ό άλλος.

Είς αύλικός υπασπιστής ήράσθη. Βασιλι’σσης 

τινές τής ’Ιταλίας,' άλλά ΛΗ'έτόλμα νά δηλώση 

προς αύτήν τό αίσθημά τού!· ·.

Ή Βασίλισσα δμως, έννοήσασα τοΰτο, τώ είπε 

ημέράν τινά μεταξύ άλλων, δτι έπεθίμει νά τή στεί- 

λη ιήν εικόνα εκείνης, ήν ήγάιφά. Ό δε' ευφυής Αύ- 

λικδς τή έπεμψιν αμέσως έν μικρόν κάτοπτρον !

. X
- Δύο λέξεις,. Μεγαλειότατε, έλεγε στρατιώτης τις 

πρός Φρειδερίκον τόν Μέγαν, παρόυσιάζων αύτφ 

έγγραφον αιτησιν.
—Δύο μόνον λέξεις ευχαρίστως ακούω, τφ άπήν

τησεν ό μονάρχης. "Αν δμως_είπής μίαν περισσό

τερον, σε κρεμώ.
—«Υπογράψατε άμέσως», έπεΐπεν ό εύφυής 

στρατιώτης, δίδων αύτφ τήν άναφοραν.

. .... X

’Αθηναίος χωλός, ακολουθών τόν στρατόν εχλευ- 

άζετο ύπό τών συστρατιωτών του.

—Έρχομαι διά να πολεμήσω,' άπέκρίθη δ εθε

λοντής μέχρι θανάτου, χωρίς' να ύπάρχη φόβος να 

δραπετεύσω καί άν ακόμή παρουσιασθή άνάγκη.

X ■■■
Έν τινι κωμωδία ηθοποιός τις απεμιμεϊτο τήν 

φωνήν τοΰ όνου, δτε' είς τών θεατών ,ήρχισε νά 

έκδάλλη από τής έν τή πλατεία θέσεώς .του ογκηθ

μούς πόλο έπιτυχεστέρους τών τοϋ ηθοποιού,· λεγων 

«Έγώ τό κάμνω καλέίτερον». ' .

— Ναί, πράγματι ομοιάζετε τό πρωτότυπον, τφ 

άπαντα ό· ηθοποιός, γελών. . ’ .

ΝΕΚΡ03 KAI NEKPOS

Στη νίϊμ/ομ&νη μου 4/άπη /

Τά πϊό καλά λουλούδια στό μνήμα σου ξαπλώνω, 
Τά π>ό γλυκά τραγούδια εδώ θε,νά.,σοΰ 'πω. 
Καί δπως δταν ζουσες,κοντά σου ξάνανειωνω, 
Με π’ό πολύ λατρεία,'νεκρή, σε αγαπώ.

Τά πιό καλά λουλούδια έμάζεψα γ|ά σένα 

Καί φτιάνω τό στεφάνι τ’ ωχρό, τό; νυφικό, 
Στεφάνι ποΰ θά δέση παντοτεινά είς ένα ·. 

Παλμό, ζωή καί νειάτα, νεκρό με ζωντανό.

Τά π>ό γλυκά λογάκια, νεκρή, εδώ στό μνήμα 

Σοϋ λέγω ·. .Όταν ζόΰσές μιλόϋσεν ή' ψύχη 
Ποϋ ’μπρος του Έρωτός μας το‘'πάναγνο,'τό βήμα 

Άρχίναγε ουράνια καί θεία προσευχή. ' .

Μή κλαίς, διότ’ ή νέκρα στά στήθεια σου έχύθη 

Μήπως-κ’* έγώ δεν είμαι ώσάν χι* ’έσέ νεκρός ;· 
Σένα σκουλίκια τρώγουν, σε νέκρωσεν-ή Ληθη, 
Μά μένα με παιδεύει πιο άγριος εχθρός. ν 

Συγχώρα με, νεκρή μου’; αγάπησα καί πάλι

Μ’ αγαπη που μέ λυώνει ;έοώ τόσ,ο καιρό, 
Στά στήθεια, στή ψυ^ή μου νοιώθω.ανεμοζάλη 

Καί άδιχα ,γυρφύω.γμληγη να . ευρό» ! _

Κ. ΜΙΣΑΗΑΙΑΗΧ
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ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

Οί τέββαρες ρθίγαε.

Διά τών .τεσσάρων βασιλέων τοϋ χαρτοπαιγνείου 
νά σχηματίσατε σταυρόν καί νά φαίνωνται μόνον 
αί τέσσαρες κεφαλαΐ αύτών, άντί τών δκτώ.

Τδ ηαίγνιον τούτο κατορθούται μετά πολλής 
σκέψεως καί τέχνης, ούτως.

Αποτελείτε ^ι’αύτών σταυρόν. Δηλαδή διαθέ- 
τε’ε τδν ένα ρήγα καθέτως. Είτα τδν δεύτερον δρι- 
ίοντείωο, καλύπτοντεα τήν κάτω κεφαλήν τοΰ πρώ
του χαρτιού. Κατόπιν τοποθετείτε έπί τού δευτέ
ρου χαρτιού τδ τρίτον χαρτίον, καλύπτοντες δμοίως 
τήν κάτω κεφαλήν τού δευτέρου ρήγα καί τέλος 
προσαρμόζετε τδ τέταρτον χαρτίον δμοιοτρόπως 
έπί τοϋ τρίτου, άλλά ύποκρύπτοντεί τήν κάτω κε
φαλήν τοΰ τετάρτου χαρτίου ύπδ τήν κάτω κεφαλήν 
τοϋ πρώτου τοποθετηθέντος χαρτίου

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Εΐς τών ιατρών τοΰ'Ταϊγανίου, εύρίσκετο εις τη

λεφωνικήν συγκοινωνίαν μετά χωρικού τινας πε
λάτου ταυ.,

— Ό πί.Ιάτης. Ή πορεία τής άσθ'νείας τής συ
ζύγου μου. ιατρέ, δέν βαίνει καλώς" αί όδΰναι εξα- 
πολουθουσ; μετά μεγαλείιέρας -έντάσεως" ή θερα
πευτική σας μέθοδος δέν φαίνεται ενεργητική.

— Ό Ιατρός. Μή ανησυχιϊτε, θα εφαρμόσω νέαν 
θεραπευτικήν μιθοδον.

— Ό πιΛάτης. Εΐς τι συνίσταται αΰτη, ιατρέ.
Κατά τήν στιγμήν έκείνην ό τηλεφωνιστής, αλ· 

λάσει τήν συγκοινωνίαν' ό σύζυγος λαμβάνει ίκ- 
πλητος τήν άπάντησιν μηχανικού τίνος, δν είχε 
συμβουλευτή τις διά,,τινα ατμομηχανήν.

— Νομίζω οτι έσωτερικώς ή μηχανή εινε κεκα- 
λυμμένη άπδ εκκρίματα" σας συμ.6 υλευω νά τήν 
αφήσητε νά ψυχρανθή καθ’ δλον τδ διάστημα τής 
νυκτδς καί τήν πρωίαν, πριν ή προβήτε εΐς τήνθέρ- 
μανσιν αύτής πλήξατε ταύτην ισχυρώς διά σφυράς.

Ό ιατρδί δέν προσεκλήθη πλέον παρα τω πε
λάτη του. ' Λ

Ρ. Μ Π 5. Α.
’/argoj

ΔΙΙΑΙίΣΙΣ ΕΙΙΙ ΤΟϊ ΠΡΟΚΙΙΡΥW02 ΔΙΑΓΏΧΙΣΜΑΤίΙΣ
Έν τφ φω τεύχη έδημοοιεύθησαν οΐ όροι τοϋ 

πρδς συγγραφήν μελέτης έπί τών ήθών έθίμων, 
κινήσεως, έμπορίου κτλ. πόλεων τινών τοϋ έίω- 
τερικοϋ.

Τδ διαγώνισμα τοϋτο προύτιμήθη παντδς άλλου 
φιλολογικού, καθόσον δι’ αύτοΰ καί οΐ διαγωνισθη- 
σόμενοι Θίλουσιν άσχοληθή είς πολύ ώψελιμοτέ- 
ρας μελέτσς καί οί άναγνώσται ήμών θά εύρωσιν 
έν τοΐς βραβεύθησομένοις πολλά τά περίεργα καί 
νεώτερα,μάλιστα προκειμένου περί-πόλεως τής έσω- 
τάτης 'Αφρικής, Τής Αυστραλίας καί Νοτίου Αμε
ρικής, δπου οί Έλληνες είνε τδ πολυαριθμώτερον 
ξενικόν στοιχείου καί ή 'Ελληνική ή έπικρατούσα 
γλώσσα I

Επειδή δμως πολλοί τών συνδρομητών-ήμών 
έζήτησαν νά συμπεριληφθή καί ή πόλις αύτών ίν 
τφ διαγωνίσματι άπεφασίσάμεν δπως δ διαγωνισμός 
έπεκταθή έπί τής μελέτης δλων τών «άλεων τοϋ 
έξωτερικοϋ Ινθα ϋπάρχει Έλληντκδν Χτοιχεϊον.

ΙΔΕΟΑΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Νομίζω, ότι ή γυνή εινε τδ τ-> ειότιρον δν τής 
φύσ ως. εφ’ ίσον αδτη πόοωρι-τα· νά παιδαγωγή 

τιν άνΟρωπ-ν, δττις *αίί·.στα  αυτήν κτήμα αυτού.
Μέ τήν ευγένειαν τής κάρο <ς της. μέ τά γλυκά 

της.δάκρυα, μέ τδ αγγελικό, της μειδίαμα, δίκην 
πλάσματος θ ί',υ, έ’λκει προς έαυτήν τήν κάρο αν 
του ανθρώπου.■

Το έπ' αυτώ ό άνθρωε.ος φαντάζεται αΰτιν 
θεάν τινά, μέρος ενδόμυχον, τής ψυχής αΰιού' 
ουτος δύναται προΟύμως να θυσιάση οι' αύ;ήν τήν 
ζο>ήν του. και άνά πασαν στιγμήν ή σ/.έψις αύτοΰ 
π-ριπλανατιι είς Sv ροδόχρουν μέλλον, είς τήν 
ήμέραν εκείνην, ζαθ’ ήν ό έρως αυτού θα στιφθή 
ύπδ ν.3 πρώτου αγγέλου, τοΰ τόσον ώραίου και 
προσφιλούς δν.τός, τού Ιχοντος τούς ωραίους οφθαλ
μούς τής μητρός, καί τότε νέα; ' στοργαί άνεγεί- 
ρονται, στοργαί ανέκφραστοι, αιτινις είσί πασαι 
μία ποίησις απορρήτων έίδυλ> ίων !

Ή γυνή διά τής τερπνής καί γλυκείας αυτής 
ομιλίας μας ■ γοητεύει, μας πραΰνει" έν βλέμμα 
αυτής μάς καταβάλλει η μάς άποσείει, εν μειδίαμα 
αυτής μάς εμβάλλει εΐς έρωτα, μάς καθιστά 

μακαρίους !
”β! οΐος θησαυρός! νά έχωμ ν μικράν τινα θέ- 

σιν έν τή καρδία ήμών, έν ή νά κατοική τδ ίδα 
νικόν, ύψίστη ναί θελκτική σκέψις ένδς πλάσμα
τος, πρδ δ νά δυνάμεθα ν ’ άποκαλύπτωμεν έλευ- 
Οέρως τά απόρρητα ήμών, τάς λύπας, τάς χα
ράς,—έάν ύπάρχωσι χαραί έν τφ κόσμφ τούιφ!

Έν όλίγαις λιζεσιν ή γυνή εινε τδ μέλλον ή
μών, ή ζωή ήμών.

ΕΠΙΚΗΣ ΠΡΑΞΙΣ KAI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ -.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

*0 ίν Κωνίπόλει εμπορευόμενος άπδ πολ
λών έτών αξιόλογος καί αξιότιμος πατριώτης 
κύριος ’Αντώνιος ’Ακύλας, έκ θήρας'κατα- 
γόμενος, διά πλήρους εύγενεστάτων καί πα- 
τριωτικωτάτων αισθημάτων ,έπιστολής πρδς 
•τον έν Κων]πόλει Πατριάρχην, προΟηνεγκε 
δωρεάν τδν κατ’ έτος άναγκςιιούμενον διά 
τάς ίεράς μυσταγωγίας εξαιρετικόν οίνον α- 
ρίστης ποιότητος, δι’ όπερ καί ή Αύτοΰ Πα
ναγιώτης δ Πατριάρχης δι ’ έξαιρετικοΰ καί 
καταλλήλου 111 τα κ ί ου,εύμενώς αποδεχθείς 
τήν προσφοράν,, ηύχαρίστησε τδν εύγενή δω 
ρωτήν διά τήν έκτακτον αύτοΰ καί ίεράν 
πράξιν.

Ή τοιαύτ'η έκ μέρους, τού πατριαρχείου 
άποδοχή καί ευχαριστία προς τδν έν Κων- 
σταντινουπόλει έμπορευόμενον κ. Άκύλαν 
καί ή τιμητική προσφορά τού Πιτακίου, γνω- 
σθεϊσα ανά τδν έμπορευόμενον κόσμον τής 
Κωνσταντινουπόλεως, μεγίστην χαράν πρου- 
ξένησε, καθόσον ή αξία τοϋ κ, Άκύλα ήτο 

,αναμφισβήτητος.

ε,ων-

ΒΓΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Μιλτιάδσυ Α. Λουλουδοπούλου(έξ Άγχιάμλου) 
ΑΝΒΚΔΟΤΟΖ ΣΥΛΛΟΓΗ ηθών, εθίμων, δημ. άσυά- 
των, προλήψεων, οεισηδαιμονιών, παροιμιών, αινιγ
μάτων κτλ. τών Καρυών. (Έλάβοαεν εσχάτως φίλο- 
καλέστατον τόμον, επιγραφόμενον ώς ανωτέρω επί 
χάρτου έχλεκτοϋ καί έχ σελίδων 206.

Ο χ. Λουλουδόπου) ος εινε άξιος συγχαρητηρίων, 
διότι χατώρθωσε νά φέρη είς πέρας ίργον τοσαύτης 
σπουδαιότητος, απαιτούν άλλως τε μελέ-ην βαβεΐαν 
χαί πολυχρόνιον. Πλούτος αληθής έγχλείεται είς τάς 
ίλληνιχωτάτας σελίδας του βιβλίου τούτου, δι’ οΰ 
σαφέστατα δεικνύεται τις δ λαός, δ χατοιχών τάς 
Καρυάς χαί δλόχληρον αυτήν τήν έλληνιχωτάτην 
επαρχίαν Καβαχλή. Ο αναγνώστης θέλει μεγάλως 
εκπλαγή μανθάνων πράγματα συμβαίνοντα έν ξένη 
Ύί> μαχραν τής εστίας του έλληνισμοΰ, χαί πώς ‘δ 
ελληνικός λαός χατωρθοϊ, οΰ μόνον νά μείνη άναλ 
λοΐωτος μέσω ξένης γλώσσης, ξένου έθνους, άλλά χαί 
νά έπεχταθή ίτι.

θερμώς συνιστώμεν τοϊς πάσι τήν άπόχτησιν τοι- 
ούτου έργου, Ου ή τιμή άλλως τε ε’νε μόνον 2 φρ. χρ.

Άπευθοτέον Διεύθυνσιν «Φύσεως».

ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. J. /. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ Έξε- 
δόθη εσχάτως ύπο του πολυγραφοτάτου Διευθοντου 
τής «Πινακοθήκης» ωραιότατος τομίσχος πεζών ποιη
μάτων διηγημάτων χαί υμ'·ων.

Σελίδες 53. Χάρτης εκλεκτός. Εικόνες πλεϊσται.
Τιμϊται δραχμής

ΑΙΩΝΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
Π/οοιχ&ί Ικδο&ήοίΐαϊτέ « Αϊώνιον Ήμερολόγιον*  

‘Ιουλιανόν», υπό Γ. Α· Κονντούςη, Κα&ηγητοο ίν 
ΌδηαβΆ,άιι tjj βάσβι ιοΰ atiovloo κύχίου τοδ πασχαλΐον 
τής δρ&οδόξου Ιχχληοίας.

Τδ δχ^ιβίς τοΰ λογκιμοΰ τ&ν μηνολογι&τ τοΰ αίω- 
νίον χύκλου δτςκρί&η δπδ τής Πατρ-αρχιχής Ύερδί Συ- 
νόδον, Ιν Kwv/xoisi.

Τδ αϊώνιον τοϋτο ήμτροϊόγιον &α δίιχνΰπ:
τήν μηνολογίαν τοΰ 'Αγ. Πάσχα τών όράνδόξων δι' 

άπαντα τα ετη τοΰ αιωνίου xvxiov χαί τα ετη, τά ίχοντα 
χοινήν τήν μηνολογίαν ταύτην [1900—2431],

τάς μηνολογίας των χινητών χαί άχινήτων Ιορτων 
μετά τών δνομάτο>ν αύτών χαί τάς εχκλησιαστιχάς εποχάς 
εχάστου έτους,

απίούοτατον τρώτον τον προοδωρίζειν τήν ήμέραν 
τή^πασχαίινής πανσεΐήνου χαί τήν μηνολογίαν, τήν συμ· 
πίπτουσαν μετά τής Κνριαχής τοΰ Πάσχα ή μττά τίνος 
Κυρταχής δεδομένου έτους χαί έ» ταύτης.

τά δνόματα πασών δμοΰ τών μηνοίογιών οίουδήποτε 
έτους, — χοινοΰ ή δίσεχτου, Ίουΐιανοΰ ή Γρηγοριανοΰ,— 
άπδ χτίσεως χόσμου έπ’ άπειρον,

τήν μηνολογίαν τον άγίου Πάσχα τών λατίνων δι ’ 
700 ετη, άπδ τον 1800 μέχρι τοΰ 2499-οϋ ίτους, χρησι· 
μεύουσαν ως άφετηρίαν διά τήν Γρηγοριανήν χρονολογίαν,

εον χρυσονν άρι&μδν τον /τους, εονς κύκλους τον 
ήλιου χαι τής σελήνης, τδ Κυριάκόν γράμμα χαί τά τών 
μηνολογιών τοΰ έτους χτλ.

Η ΧΡή^ν τοί*  ήμερολογίου τούτου, οτηριζομενη έπί 
μόνης τής εύρέσεως τής έορτής τοΰ Πάσχα είναι άπλου- 
οτάτη· τή βοήθεια ρύτοΰ λύονται πραχτικώς τά διάφορα 
χρονολογικά προβλήματα τής τε Ικκλησιαοτιχής καί τή- 
γενικής Ιστορίας χαί δύναται οΰτω νά χρησιμεύη είς λες 
πτομερή έξήγησιν τής τεχνιτής καί εκκλησιαστικής διαι· 
ρέσεως τον χρόνου.

θά τιμάται δε έν Έλλάδι, δρ. 8.—
Διά τούς εν τιβ έξωτερικφ φρ. 6__
ΕΙς τούς προπληρώνοντας γίνεται έκπνωσις 20“]t.
Συνδρομηταί έγγράφονται· Έν 'Αθήναις, παρά τφ 

κ. 1. Κολλάρφ. βιβλιοπωλείφ τής ••'ΕστΙαςι, καί τοΐς 
γραφείοις τής «Φύσεως'».

ΕΠΙΘΕΩΡΗ ΣΙΣ 

ΤΤΜΠΙΠ hl KHFOWriFr 

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Σ Γ· ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
’Ιατρός

Συντάκτης καί ΔιβνθυντΛς.

Ή Έπιθεώρησις αύτη ε’νε μοναδική είς τό ε’δος 
της, πιριέχουσα άρθα σπουδαιότατα καί ενδιαφέροντα 
ψυχιατρικά τε χαί νευρολογιχά άλχοολιχά κοι πλεΐ- 
στα αλλα, όφειλόμενα τό πλεϊστον είς τόν γλαφυρόν 
χαλαμον τοΰ Διευθύντοΰ αυτής τοδ είδιχώς άσχολη- 
θέντος περί ταΰτα.

Γραφεϊον 4δ6ς Ζήνωνος 16

“ΦΥΛΛΙΣ,,
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ Ε1ΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ 

ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΑΣΚΑΙΔΟΝ
»Τ0Σ Τριτοη

Διιυϋυνιήί. Ε. ΚΕΦΑΛΑΣ 

Γραφεία εν Άθήναις—Καποδιστρίου Jf.

Ετήσια έσωτερικοϋ δρ. ή. 
» έξωτερικοϋ φρ. χρ. 6.

Όρος άπαρέβατος ft προπληρωμή.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ5 “ΦΥΣΕΩ2„

Α.Μ Αΐτωλιχό ν.— Άναμένομεν" αφεύχτως ά- 
πάντησίν σας.— Σ. Φ. Ζ ουγχουλδά χ. 'Επιστολή 
χαί χρήματα έλήφθησαν. Προσεχώς θά 2χβτ< παραγ
γελίαν σας.— Δ. Μ. Φ ι λ ιπ ο υ π ο λ ι ν. Σάς έγρα- 
ψαμεν. Άναμένομεν άπάντησιν σ««·—Γ. Δ. Όδυσ- 
σόν. Ταχυδρ. λαμβάνεται άπόδειξιν.—Μ Κ. Παρι- 
σίους. Συνδρομή σας έλήφθη.’Ταχυδρ. λαμβάνετε 
τήν άπόδειξιν μετά τοΰ αριθμού τοΰ λαχείου σας.·—· 
Δ. Κ. Μ e t e I i n. Άναμένομεν. άπάντησιν καί μπό- 
ταις.—Κ. G. Pc I e ι· s ΐ> ο u r gi ’Επιστολή καί χρή
ματα έλήφθησαν. 'Άναμένομεν, ώς γράφετε καί τα 
επίλοιπα.— Σ. Π. X“oV. ’Επιστολή ματά περιεχο
μένων έλήφθη."Έχει καλώς.—Ά. θ · Ά ρ γ ο σ τ ό- 
λιον. Δελτάριον έλήφθη. ΆπορτεΙλλατέμας τά έπι- 
στραφέντα ύμων φύλλα.—Δ. Σ.Μ, Λάρνακα. ’Ε
πιστολή έλήφθη. Φύλλα σας στέλλονται. Φροντίσατε 
δέοντα. Β. Κ. Γ. Γ ύβε ι ο ν. Χρήματα έλήφθησαν. 
Άπόδειξις μετά αριθμ. λαχείου στέλλεται ταχ.— 
Λ. Α. Λάρισσαν Έλήφθη συνδρομή σας" Υπερ
ευχαριστούμε». Ταχ. ' λαμβάνετε εικόνά. Αθηνών.— 
Κ. Γ. Πετρούπολιν. Έλήφθησαν.τά 20 φρ. καί 
σάς εΰχαριστοΰμεν. Ταχ. γράφ.ομ«ν.—Γ. Δ. θ ε σ- 
σαλονίκην. "Εχει καλώς. · Συνεμωρφώθημεν με 
δελτάριόν, σας, αν καί μετά λύπης.-τ-Π. Π Π όρ τ- 
Σαίδ. Έλήφθη επιστολή μετ’άποδείξεως. Προ
σεχώς ταχυδρομικώς γράψωμεν.—
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ΠΓ ΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

81- μαγική εικαϋ·

Πού ςΰρίσκεται κεκρυμμέ- 
νον τό πρόσωπον, εΙ< τό ό- 
ποϊον δωρεΐ ό μαθήτήε τόν 
ήμεροδέίκτην ;

82· Αίνιγμα.
Διπλούν εύθύε 
σέ κάμνω χωρίς 
νά σέ κόψω. —

[83. Γρίφος.

Ώ πιστέ ύε σ. 2σ ώθείε αϊτό I.
84- Αίνεγμα.

Τ’ ώά 'lui'j έρώζ Δ 1 γήν Α ίτε.
85- Γρίφος.

1 Θ ναι Σ , : , -f- Ε πλσκί.

8δ· Γρίφος.
αυ εύ αιών τομαί 2λ ών,

87- Γρίφος.
Σψ-Π σου Π ρίν Π ρά/. Σ I.

·88· Γρίφον
Εί 2τιμή δένε.Χ+Χαρσς τό ΝΠ ούτιν α’Χ

89- Γρίφος.
Αύ ό -η οσών ούε 2ύε ό tonic.

90. Γρίφος.

Τ ώε ΤΡ αύ διω X ου'οή Φώτη Α τοοα Δ σύ.

Δ. *1αιρίδης
9ί· Τρίγωνον.

Γ Ek τό άριστερόν σκέλος. νά γραφή
- τό δ-ομα ίχθύοε, ek τό δείιόν τό 

. όνομα τττηιοΰ καί είς τήν βασιν
. ίώον περίεργον.

Μ
Β>

*-ίθ
5>

.

92. Φίρίην Μύγδτ.ν.

Σεττνδε—δα ρδέσω ■

93- Κυβόλεξον μετ’άχροστιχίήος.
. . = ■ Ποτόν

= Πόλις τήε Λοκρί^οε
• · . = Πόλις τήε Ιταλίας

- . . = ’Αρχάϊσε κυνηγός
94· Κυβόλεξου

. .' . . » Πολύτιμος λίθος
- - . . - Ποταμός 'Ισπανίας
.· . . . = Ποταμός Ινδικής
. . . ί = Μαντείου
. . . . = Περίφημο/όρος

Ζωγράφος όρχαϊος
■ Ιχτοάε

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

Β· Κ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΤΕΝ1Τ2Α ΡΟΤ ΜΑΝ'ΛΣ

Τό Ξενοδοχείου τοΰτο χεϊτάι, εν τή'χεντριχώτέρα ' 
θέσει τής πόλεως, όοός .Καρόλου,-χαι εΰρίσχ.'ι τις, 
περιποίησιν, ανεσιν χαι καθαριότητα άμεμπτον’ επί
σης εν τώ εστιατορίω κατασκευάζονται φπγητ-α Έλτ 
ληνικα ύπό επιτηδείου μαγείρου ώς χαι δι’.σιχογενια- 
χας ιαυνα'-αστροφάς.

Συνιστώμεν αοτο θερμώς είς απαντας τους ημετέ*  
ρους ταξειδεύοντας άναγνώστας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ
ΕΝ ΠΛΟΙΕΖΤΙΟ ΡΟΥΜΑΝΆΖ

Παραγγελία! καί έίαγωγή αλεύρων καί σιτηρύν 
χονδρικώε δι ’ δλα τά μέρη τοϋ. ’Εέωτερικου.

■ Σ0ΤΗ10Κ <& nmurns
ΤΟ ΧΡΪΣΟΥΝ ΞΓΡΑΦΙΟ^

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΑΛΚΙΔΟΥ
ΣΟΥΛιΝΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Έπί τής χαλλιτέρας Οέσιως τοΰ Σουλινα, έν όδώ 
Καρόλου Α'. άρθ, 21 προ τής Προκυμαίας εύρίσχεται 
το όντως ώρα?ον χαΐ πέρϊκομψον χ· υρεΐον καί μυρο- 
πωλεΐον τοΰτο, όπερ διά τής μεγάλης του περιποι- 
ήσεως καί καθαριότητος απέκτησε τήν καλλιτέραν 
πελατείαν -τής ίίόλεωςι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙΛΙΙΛΑΟΙΙΟΥΑΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΗΣ εν ςογλινα

54- ΟΔΟΣ' ΕΛΙΣΔΒΕΙ—54

Είναι δ χαλλίτερος -έμπόροράπτης τής πόλεως καί 
εργάζεται μετά πολλής άχριβείας, σΐέρέότητος καί 
εύθυνείας. Λυναταί τις να. δοχιμάση τήν αρίστην ts~ 
χνην το° XK‘ θέλει μείνη πολύ ευχαριστημένος.

ΖΛΧΛΡΟΗΑΛΣΤΕΙΟΝ

ΓΕΩΡ· & ΧΡΗΣ ΓΩΓΟΥ

Εΐνε τό άρχαιότερον. άτμοκίνητον έργόστάσιον 
ΧαλόαδοποιίαεκαίΖαχαροπλαστικήε

Είδική κατασκευή κομφέτων καί καρπών κτλ.

18 Καλαμίώτου, 'Αθήνας. . ■

Δ. ΒΑΛΑΔΩΡΟΥ
ΟΔΟΣ ΑΟΛΟΥ 152.

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέβτη ΚωνβπαντννΙδου


