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I ΐΊΙΟΓΕΓΙΛΜΜΙλΝΟΙ κάτωθι.·!><>. 
Δεσβερνάης.ίερεύς, διδάκτωρ 
της θεολογίαςτ >ΰ 
ΙΙανεπιστημίον 
τής Σορβώνης, 
Πέτρος Ζουρ- 
δάν, προλύ
της τής 

κανονικόςΣορβώνης, 
de Baycu.x, μιλόρδος 
Έδουαρδος de Ι!ιι- 
mond. Λουδοβίκος

Βασίλειος 
Carre de 
Montgeron 
σύμβουλος 

τον Κοινο - 
βουλίου’Αρ- 
μάνδος Α- 
rouct, θυ- 
σαυροφύλαξ 
τοΰ Έλεγ- 
κτικοΟΣυνε- 
δρίου, ’Αλέ
ξανδρος Ρο
βέρτος Βοΐη- 
din, εύπατρί 
δης,ό κύριος 
de Boibessin. 
τών Παρισίων, 
Λουδοβίκος Archambault 
Francois Archambault. u .
έπιβεβαιοϋαεν,ότι εϊουιιεν σήιιεοον μεταξύ 

Πέτρος Pigeon πολίτης 
1. Β. Κορνέ, ώσαύτως. 

καί Amable 
αδελφός του.

τής 8 και 10 τής νυΚτός τήν καλονμένη»· 
Μαρίαν Σοννέτ. έν καταστείσει σπασμο
δική. τήν κεφαλήν έχουσαν έστηριγμένην 
έπί μικρού καθίσματος (σκαμνιού) καί 
τούς πόδας έπί ετέρου τοιούτου, τών δύο 
τούτων θρανίων ευρισκομένων ακριβώς 

εκατέρωθεν μιας μεγάλης έ- 
στίας καί ύπό τό έπανω- 

φόριον αύτής, ούτως <!>- 
στε τό σώμα της ήτο 

μετέωρον άνωΟι τής 
πυράς, ήτις εύ- 
ρίσκετο είς υ
περβολικήν ζω
ηρότητα καί, όι- 
ααείνασαν ού- 
τως έπί 36 λε
πτά, «χωρίς ή 
σινδόνη ένή πε- 
οιεβάλλετο, υή 
φέρουσαν ΰέ ού- 
οέν άλλο ένδυ
μα,νά καμ, μο
λονότι ή πυρά 
πολλάκις όιήΛ- 
Οεν άνωθεν αύ
τής, οπερ έφάνη 
ήμϊν ώς φαινό
μενου έντελώς 
υπερφυσικόν. 
12Μαίου1736χ>.

Έπονται αί 
ύπογραφαί.

«’Εκτός τού
του, προστίΟη- 
σιν ό de Mont-

ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ Η “ΠΑΤΡΙΣ., 
1'7/ x»r,<xr»cic ror ώ'.-σι·’ Λ,ί. 2Ι<»| 

ccron, ή θεόληπτος αϊτη γυνίι διέμε- 
νεν ένίοτε έπί τής πυρ®4· π0Λ® πε_ 
ρισσότερον χρόνον ή κατά την άνωτέρω 
περιστασιν ό δέ συγγραφεύί τ“ν «Μά
ταιων προσπαθειών® Vains e,l'irt.·' , έ-
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νάντιος τοΐς Θεολήπτοις, ομολογεί έπίσης 
τούτο, οπλοποιών έν ταύτώ, δτι συνήθως 
ή γυνή αΰτη (ηέμενεν εκτεθειμένη έπί. 
της πυράς, τοσοΰτον χρόνον, δσος άπη- 
τεϊτο δια νά ψηθή εις μηρός προδότου.

Σημειωτέου, δτι τό σύγγραμμα τοϋ 
Car. ό de Montgeron, έξ ού έληφθη τό 
άνωθι χωρίον. έδημοσιευθη όπόταν τά πα 
οάδοξα φαινόμενα έξηκολούθουν νά πα 
ροσιάζωνται έπί τοΰ τάφου τοΰ διακόνου 
ΙΙάριδος καί οτε έτι έζων τά ύπογράφαντα 
τό ανωτέρω έγγραφον πρόσωπα, ώς· καί 
χιλιάδες άλλοι μάρτυρες.

'() δέ Άρμάνδος ’Λρουέτ, θησαυροφυ- 
λαξ τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, ον άνε- 
ψέραμεν άνωθι, ήτον αύτός ό αδελφός τοΰ 
Βολταίρου, οστις δέν έτόλμησε ποσώς ν' 
άιιφισόητήση.παρά τάς άοχάς του, τά φαι
νόμενα ταΰτα. τοΰ άτρωτου τής Μαρίας 
Σοννέτ· τουναντίον δέ τά έπιάεβαιοΐ έν τή 
άλληλογραφίιΐ του, άλλά καί τά γελοτο- 
ποίή, ι·>ς έπραξε διά τόν Χριστόν καί τήν 
Ιωάνναν δ' "Λρκην. 'Ο Βολταΐρος, οΰτος, 
άφοΰ άφ’ έτεροί' αναφέρει τά. γενόμενα 
ύπό τοΰ αδελφού ΙΙέτρου Igneus, έν Φλω
ρεντία. τώ 10(>·1, αναγνωρίζει μέν δτι 
ταΰτα έπιόεόαιοΰνται ύπό μεγάλου άριθ- 
ιιοϋ ιστορικών, τοΰ καιρού έκείνου, πλήν 
ποοστίθησιν. «οτι όέν είναι δυνατόν νά 
πιστεύση τις είς ταΰτα, χωρίς ν’άνειτθέφη 
άρδην τάς βάσεις τοΰ λογικού του».“Οντως 
δέ. έκεϊνο. όπε<· ανατρέπει τάς Βάσεις τοΰ 
λογικού, δέν ιιναι ή πεποίθησις έπί τών 
έπιάείϊαιουμένων γεγονότων.άλλ’ ή κρίσις 
έπϊ τοϋ δυνατού τών Φαινομένων, συνωδά 
τοΐς προσηληφθέίσαις ίδέαις.

ΊΟ ΛΤΡΟΤΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΧ 'ΈΩΤΕΡΟΙΧ 

ΜΕΧΑΖΟΥΧΙ

Τά ανωτέρω έκτεΟεντα Φαινόμεθα πα- 
σετηοήθησαν καί έπί τών ημερών μας καί 
οή πειοαματικώς έν Εύρώπιι, παρά τοΐς 
αεσάι,ονσι Towns. Morse, Dilin, Eglin- 
ifton, κτλ. οί'ηνες ήδύναντο. ώς έπιάεδαι 
ούται νά ύποφέρωσι τήν πυράν έπί τινα 
λεπτά τιϊς ώρας, νά έχωσι τάς χεϊρας έπί 
της· φλογός. νά κρατώσι πεπυρακτωμένα 
αντικείμενα άνευ αΰδεμιάς βλάβης κτλ.

Άλλά τιϊ μάλλον άξιοσημείωτον me
dium πάντων ύπΰμξεν άναντιρρήτως <> 
Δανιήλ Home, περί <>υ· διάσημος φυσιο 
λόγος Λλφρέδης Ι’οΰσσελ γράφει :

αΤόίιάλλον ίσως έπιό.ιιωμένον καί μάλ
λον άξιοπερίεργαν Φαινόμειον, έξ όσων 
ννωοίζομεν, έν σχέσει πρός -ήν μεσάζον- 
σαν οΰναμιν τοΰ κ. Home, είναι ή λεγο- 
ιιένη «δοκιμασία τοΰ .πυρός». Εύρισκόμε- 
νυς υύ'ος έν έκστάσιι. εξάγει πεπυρα-

κτωμένον άνθρακα έκ τής πυράς, τίθησιν 
αύτόν έπί τής παλάμης καί τόν περιφέρει 
γύρωθεν τοΐς παρευρισκομένοις, δπως 
βεάαιωθώσιν, δτι οΐ-τος αληθώς καίει. 
Τούτο έπιόαιοΰται ύπό τοΰ κ. Γ. Δ· Ζέν- 
κεν. ύπό τοΰ λόρδου Άδάρ, ύπό τής δε
σποινίδας Douglas, ϋπδ τοΰ λόρδου Λίν- 
δσαϋ, ύπό τοΰ κ.Κ. Χάλλ καί άλλων μαρ
τύρων. Παρουσία δέ τοΰ Λόρδου Λίνδσαϋ 
καί άλλων τεσσάρων μαρτύρων έθετο πεπυ- 
ρακτωμένον άνθρακα έπί τής κεφαλής τοΰ 
κ.Σ Κ. Χάλλ,οδτινος ή σύζυγος αναφέρει 
τό γεγονός τούτο έν τινι επιστολή αύτής 
πρός τόν κόιιητα Δουνράβεν.

Οί αυτοί μάρτυρες βεβαιούσιν, δτι ό 
Home έθετο τήν κεφαλήν αύτοΰ έν τή 
πυρά, χωρίς αί φλόγες νιϊ καύσωσιν ούδε- 
μίαν τρίχα τής κόμης του. Ό δέ II. Nis
bet, έκ Γλασκώόης. γράφει (δρα Human 
Nature, Φεβρουάριου 187G

«Κατά Ιανουάριον 1870, έν τή οικία 
uou, ό κ. Home έτοποθέτησε πεπυρακτω- 
μένον άνθρα έπί τής χειρός κυρίας τίνος, 
ήτις μόλις τόν ιίσθάνθη καί ε{τα έπί έφη ■ 
μερίδας, ήν αμέσως κατέκαυσε»

'Ο δέ κ. W. Harrisson έγραΦεν έν τώ 
Spiritualist τής Ιό Μαρτίου 187Ο·«Ό 
κ Home έλαόε μέγα τεμάχιον άνθρακας 
πεπνρακτωμένου έπί τής παλάμης του, όν 
πεοιέΦεοεν έν τώ δωηατίω λάιιποντα έπί 
πέντε λεπτά τής ώρας. πλησιασας έπα- 
νειλημιιένως αύτόν είς τιϊ πρόσωπα τών 
παρευρεθέντων. οί'ηνες ιίσθάνθησαν ζωη
ρώς τήν θερμότητα Τοίαΰτα φαινόμενα 
έπανελήφθησαν πολλάκις ενώπιον πολλών 
μαρτύρων καί δέν επιδέχονται άιιφιβο- 
λίας. Είοί δέ γεγονότα θετικά, άτινα δια- 
τελοΰσιν ανεξήγητα διά τών γνωστών νό · 
μωντής φυσιολογίας καί τής θερμότητας».

Ό William,Crooke καί ό 1’· ■ Per
cival τά αυτά έπΐβεδαιούσι καί δτι είδαν 
αυτόν θέτοντα πιπυρακτωμένον άνθρακα 
«έπί τής κεφαλής τον», χωρίς τό έλάχι- 
στον νά πάθη ή κόμη του.

Εσπέραν τινα μετά τά πειράματα ό 
ι; Home είπε τοΐς παρισταμένοις ή μάλ
λον τά πνεύματα ώμίλησαν διά τοΰ στό
ματός του :

«Τά φαινόμενα, τά ό.ποϊα πρό ολίγου 
είδατε, καλούνται ύπό τινων ανθρώπων 
θαύιιατα, έν τούτοις δέν είναι ποσώς θαύ- 
ιιατα, δηλαδή αναστολή ή διακοπή τών 
Φυσικών καί θείων νόμων, δπερ ούοέποτε 
συιιόαίνει. «Απλώς διαπερώμεν διά μέσου 
τήςάνθρωπίνης σαρκός ρευστώδη ρεύματα 
άτινα παοειιποδίζουσι τήν πυράν νό ένερ- 
γήση. ώς συνέβη καί εν τή πρώτη εκείνη 
δοκιμασία τοϋ πυρός, καθ’ ήν ιίμπόδισα-

μεν τούτο νά καύση τάς χεϊρας τοΰ Δα
νιήλ». 5’Αμέσως ένηργήσαμενέπί τής χει
ρός τοΰ Λόρδου X.....  ένώ τοΰ ετέρου ά-
φρόνως προταθεϊσα ή χειρ· έκάη, καθόσον 
δέν προεφυλάξαμεν ταύτην.
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Βεβαίως ή ύπόθεσις αΰτη είναι είσέτι 
ήμΐν ασαφής καί εντελώς άκατανόητος, 
διότι ήμεϊς οί άνθρωποι δέν δυνάμεθα είσ
έτι νά κατανοήσωμεν τους αοράτους νό
μους τής φύσεως· άλλ’ έν τούτοις είναι 
πάντοτε μία ύπ ίθεσις, ήτις δέν στερείται 
ούτε κύρους, ούτε λογικής.

Τό φαινόμενου τοΰ άτρωτου τών μεσα
ζόντων προσώπιον. πώς γίνεται χωρίς ό 
ύποόαλλόμενος νά ύφίσταται τήν έΛαχί- 
στην έπίδρασιν τής πυράς ;

’Αποδεχόμενοι τήν ανωτέρω έκτεθεϊσαν 
πνευματικήν έξήγησιν, πώς ή έκστασις. 
ώς παρετηρήθη καί παρά τώ ίατρώ Karl du 
I’rel, αποδίδει τώ μεσάζοντι καί τοΐς ιιετ’ 
αύτοΰ έπικοινωναΰσιν ιδιότητας τοιαύτας 
καθ’ ι'ις ή πυρά, ούοόλως έπέδρασεν έπ’ 
αύτών; Άρα ή καταληπτική, υπνοβατική 
καί εκστατική ίδιότης έπιφέρει σχετικά 
τινα φαινόμενα, ούχί δμως καί απόλυτα, 
ώς παρά τοΐς μεσάζουσιν. είς οΰς ή πυρά 
φείδεται καί τών τριχών καί τών λεπτο
φυών περιβλημάτων αυτών.

Διδόμενης όθεν τής άναμΊ_ασβητήτ>υ 
άνεπαρκείας τής καθαρώς ψυχολογικής 
έξηγήσεως, άπομένη ισχυρότερα ή πνευ- 
ματιστική ύπόθεσις, ήτις τούλάχιστον έπί 
τοΰ παρόντος ύπό τών εύΦοονούντων γί
νεται άποτεκτή.

Άφ’ ετέρου τό ούσιοδέστερον είναι νέι 
μή παρέχη τις έξηγήσεις πλέον ή ήττον 
φανταστικός ίι προώρους, άλλά νά πείθε
ται, οτι τό φαινόμενον ύφίσταται καί νά 
εχη τό θάρρος νά τό διακηρύττει.

Δέν πρεπει τοΰ λοιπού νά συντασσόμεθα 
μετά τής ύμάδος εκείνης τών ιστορικών 
καϊ σοφών, φιλοσόφων καί επιστημόνων, 
οΐτινες ώς έκ συνθήκης συντάσσονται 
πρός άπόκρουσιν, έξ άγνοιας καί συμφέ
ροντος, παντός άντιστρατευομένου εις τι- 
νας θεωρίας των μεταφυσικός, ίις θέλουσι 
νά παραστήσωσιν ήμΐν ώς τελείως όρθάς 
καί θετικός. Ούτε είναι αληθές, ότι τά έ- 
”'Χεχρήματα. είς α άνατρέχουσιν έπί τοΰ 
αντικειμένου τούτου τόσοι Ιστορικοί, σοφοί 
καί φιλόσοφοι άρκοΰσι πρός απόδειξήν τής 
ασύγκριτου σημαντικότητος τών μυστη
ριωδών τούτων φαινομέιιων, άτινα τούναν- 
τ^ν δύνανται νά χοησιμεύσωσιν έπί πλέον 
είς τήν, διευκρίνισίν τοΰ ζητήματος καί 
αποόοχήν τής μαρτυρίας τών αρχαίων
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συγγραφέων καί ιστορικών, οΐτινες κατέ- 
γιναν μάλλον έπισταμένως αύτών.

Άλλ’ ίσως ήθελέ τις είπεϊ, δτι ένταϋθα 
δέον ν’ άναζητηθή ό μοχλός τού Άρχιμή- 
δους, πρός έπιστημονικήν καί πειραματι
κήν άπόδειξιν τού πράγματος. Καί βε
βαίως τούτον προσπαθοϋμεν νά δείξωμεν 
τοΐς άμφιβάλλουσιν. φρ. πρ.

0 ΝΑΠΟΔδΑΝ ΚΑΙ 0 ΚΑ00ΑΙΚΙΖΜ02
— Χρειάζεται θρησκεία δ-.i τον Λαόν 1 ε>.£γεν όπρό',- 

τος ύπατος Ναπολέων Βονα-άρτης, καί εκτοτ= άκριβόίς 
χρονολογιΐται ή έ'νωσις της έζ.κ/, ηαίας της Ρυψ,ης πρός 
τό Γαλλικόν έθνος. Άλλα τό περύργον sivi, όπως ;λζ: 
πληρορορ;' έν ο,ρα'.οτάτω ά'ρ&ρω ό γάλος λογογράφος λ. 
Άρδουέν, ολίγον έλειψί να δηαιουργηΟή νέα θρησκεία 
τω Ι8θ1 ύκό τοϋ Βοναπάρτου, έν παριστάται καθ' ην 
ή Ρώμη έδράδυνϊ νά τω απαντήτη άν έστΐργ-ν η δέν 
εσηργςν εις τάς προτάσίΐς τοο πίρί της ένώΐίοις. Το 
γϊγονός άναγράρ,ται είς τά απομνημονεύματα τοϋ Καρ
διναλίου Κοντάλοη απεσταλμένο^ τοϋ ΙΙαπα έν Παει- 
σιοις, όπως έ'λΟη εις συνενοησεις μετά τοϋ Γαλλικού 
κράτους

Ό Βοναπάρτγ; είχεν ειπει εις τόν Καρδινάλιον.
—Θέλω ν' αρχίσουν αμέσως τα κηρύγυ.ατα. Χάς δίδω 

πέντε ήμερων προθεσμίαν, καί σας καθιστώ γνωστόν οτι. 
άν έντός τού διαστήματος τούτου, αί διαπραγματεύσεις 
μας δέν περατωΟοϋν. πρεπει νά έπιστρέψητε άπρακτος 
εϊς Ρώμην. Έγώ έ'λαβον ήδη τας άπορασεις τί Οα κάμω 
είς την περίστασιν αύτήν.

Ό Βοναπάρτης ήθελε ν’ άναστηλώση τόν καθολικι
σμόν, τόν οποίον είχε πρός καιρόν συντρίψη ή Τ:ομο- 
κρατία.

Άλλ’ ήθελε νά πράξη τοϋτο έντός πέντε τό πολύ 
ημερών, άλλέως ο καθολικισμός, τον όποιον έΟεωοει »ιΰς 
έργον σωτηρίας δέν Οάήςιζε τίποτε πλέον. καίΟα ήναγ- 
κάζετο τότε ή να έκλεξη άλλο θρήσκευμα, ή να έδη- 
μιούργει νέον.

Κατά ρυσικον λογον έντος τών πέντε ήμεριϋν αί δια
πραγματεύσεις διά τόσον σοοαρόν ζήτημα δεν έπερα- 
τώΟησαν.

Και τήν πέμπτην ήμερχν συνεοη κωμικώτατον έπει- 
σόδιον, το όποιον Οα ήλλαζ: το θρήσκευμα της Γαλλία; 
άν δέν έσωζε το το ζητημα άπο την ρεύνέαν τοϋ Καρ
διναλίου.

Τό έσπερος εκείνο παρετιΟετο εις Κεραμεικόν μέγα 
γεϋμα. εις τό όποιον επρόκειτο νά παρακαΟήση και ο 
Καρδινάλιο; Μόλις άντίκρυσεν ε'.σερ/όμενον ό Βοναπάρ
της. όρμησε προ; αύτόν καί τώ είπε :

—Λοιπόν, κύρ-.-ε Καρδινάλιε, ήΟελήσατ: μέ τα σωστά 
σας νά τα χα.λάσ.υμεν μιαν δια πάντα με τήν Ρώμην : 
"Ιίστω1 δεν έχω ανάγκην απο τηνΡώμην σας.Ι-.'ά κάμω 
ό.τ- έκαμε καί ό 'Κρίκο; ο IT τη; Αγγλίας, οστις εί·χε 
το όγδοον τη; δυνάμεώις μου. (τα οημιουργήσ.., νεαν 
ύρησκε-.αν. κύριε άκούετε. καί δια να σά; αποδείξω ότι 
ό Καθολικισμός σα; ήτο περιττό; δια την Γαλλίαν και 
δια ην I ύεωπη, όλην την ύπνον πρόκειται να καθυ
ποτάξω Τώρα ημπορεϊτε ν' απελβετε και είνε τόκαλ- 
λίτερον που έχετε να κάμετε...

Και όλέπων ότι ό 'ι αρδινάλιος δεν -κινείτο προσέθηκε:
—Ποτέ φεύγετε λοιπόν :
'ιι Καρδινάλιος έμειδιασε καί άπεκρίθη.
— Μετά τό γεύμα.
Ητο σωτήριο; δια τ/,ν Γαλλία, ή εύρνής άπάντησι:

τοϋ Καρδιναλίου. Διότι ει; τν,ν /ωνευσίν του ενδιάθετος
ό Βν,απαετη; εδ -κ: παρατασι, π; Λεσμία; καί άνέμειν-ε
την I.'· 'Ιουλίου Ι*·(Ι|. όπ<·>; νπογραφή ή Τ.νωσις.
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ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΟ1ΟΝ ελχαμερ

Μ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΤ ΑΕΡΟΣ
■’p'/if IAN ΑΣΥΝΗΘΗ ταχεΐαν πρόοδον λαμβάνει νυν 

-/υΛ-ϋυ γ αερόπλοια ! "Ο,τι ακόμη προ δύο ετών υπό 
τιϋν πλείστων έΟίωρε'το ώς αδύνατον, σήμερον οϋδενί 

τοιοϋτον φαίνεται. Αποτυχία·. εφευρετών τινων 
δεν δύνανται πλέον την πεποίΟησιν νά κλονίσωσι. ήν 
έκαστος έπ: της εύδοζιμήσεω; της αερόπλοια; εχει. 
’ΑνχρίΟυ.ητα σχεδόν δύναται τ:ς να όνομάση τά σχέδια 
ζχ: τχ; ζα.τχσζευας πολλών αερόπλοιων, άτινα ιδιη εν 
Γαλλ-α αναφαίνονται κα: τό δημόσιον καί κοινόν ενδια- 
υεεον έξ:γε:ρουσι καί εϊ; αδημονίαν ζρ'ζτοϋσι. Ευρύτατα 
διεδόΟηκαι ηύδοζίμησεν ή κατασκευή διο.ζουμενων αερό
πλοιων. είς τά όποια το πρός χνύψωσιν φορτίον καί τό 
ολικόν όάεο: δια περιζαλυμάτων πληρουμενων Ο·.χ φωταε- 

Τ'.νώ δε εΐ; προηγούμενα 
ήτως ε'./ε μεγάλην ύπερο· 
. δύναται τις νά ισχυρισΟή, 

ά διοιζούμενα αερόπλοιά 
Προ παντο; 
άμφότεροι οί 

καί ανχμφι- 
αυιότεροι

Ίόάν τι;

ρίου εις τόν χέρα φερετχι 
έτη ή Γαλλία άνζμφισβη· 
χήν άπό τάς άλλα; χώρα; 
οτι ή Γερμανία όσον αφορά 
'ίχδίζ’ΐ έπϊ κεφαλή; τών άλλων χωρών. 
τ.-γ.ί. το'; Γερμανό"; ζχτεσκευχσΟησχν 
ύπάε'/Οντε; τύπο: ανεξαρτήτως άλλήλων 
σβητήπω; Οά διατηρηΟώσ: καί περαιτέρω 
ανάλογοι πεό; την ούσίχν τοϋ τόπου των. 
δέν θέλε: νχ διχζρινη ζζτχ την εξωτερικήν κατασκευήν, 
στερεά. ήμιστερρά, και μή a~.--.zi, ώς τοΰτο πολλά- 
ζις συμβαίνει. τότε χαρακτηρίζονται καλλίτερο·/ ζχτχ 
την κυρίαν χυτών ζατ/σκευή/ μόνον Ουο συστήματα' 
ιπτάμενα πλοϊχ (Fltlgscliifie;, άτινα διχτηροΰσ: τήν 
■κορφήν των δι' ένός εξωτερικού στέρφου σκελετού και 
δεύτερον διοιζούμενα χερστατχ , l.eiiklmllousj άτινα 
την μορφήν των άποκτώσι δ:' ένός ή πλειόνων εσωτε
ρικών σά’κζων άέρος. τών άεροστατιδίι.ιν (J.talsonet te).

• Υπάρχει δ:’ ολχ τα αερόστατα μία απόλυτο; ανάγκη 
νχ φροντίζωτι δηλαδή νχ έξχσφχλίζωσι ζχτχ τχ τχςει-

διχ την εϊ; τκ αερόστατα έξ άρχής δοΟεισαν μορφήν' 
έαν τοΰτο δεν πράξη τις, τότε το ολον σύστημα είναι 
άχρηστον' συνέπεια τη; μη ύπολογιστή; άντιστχσεως 
τού άέρος. οί ύπολογ.ισμρί τή; έπιτευχ.Οησομενη; ταχύ
τητα; ψευδείς Οα εινε, καί ή εργασία μέ τά διαρζύίς 
την υ.ορφην αλλάσσοντα εξωτερικά περικαλύμματα ολί
γη·? Οά ήδύνατο νχ έχη επιτυχίαν. Είς τχ αερόστατα 

εζζίνζ. χτινχ τ'ην των χζ'/χτώσι Οι ·ν*>; στΞζ-
ροΰ σκελετού, εξασφαλίζεται ή διχτήρησι; τη; αρχική; 
μορφή; δι’ ολχ; τχ; περιστάσεις, ένώ εϊ; τους άλλου; 
τύπους δια διάφορων βοηθητικών μέσων πρέπει νχ φρον- 
τίζωσι, οπω; κατά την διάρζειχν τού τχςειύ'.ου τό πε
ρικάλυμμα πλήρες ζρχτώσι. Καταλαμβάνει δέ έκαστο; 
ευκόλως αμέσως, δ-.ατι πχντχ τα αερόστατα πρέπει νχ 
έχωσ: μίαν επιμήκη μορφήν, καθ' ϊσον εξ αυτή; εξαρ- 
τχτχι ή χντίστΧσι; τοΰ άερο; νκ ελαττωΟή ει; όσον τό 
δυνατόν υ.ιζοοτερον ποσον.

Μέχρι τούδε ύπαρχε: μόνον εν πλήρες επιτυχία; αερό
πλοιου με στερεόν σκελετόν το ύπό του ζόμητο; 
Zeppelin κατασκεύασαν. ‘Απόπειρα: πολλκί καί χρή
σεις μεταλλικών αερόστατων 'ολεπει τι; εϊ; παρελθόντα 
έτη να γίνωνται. Ιέςύλικόν ην λευκοσίδηρο;, εζ άσματα 
χαλκού’ ή πλαζ·; ορείχαλκου καί τέλος ιργίλλιον χρη- 
σημοποιεϊται. Άλλα τκ αερόστατα ή δεν έζράτουν τό 
αέριον πυκνόν, ή πολύ βαρέα ήσαν. Ο Zeppelin εί
ναι ό πρώτο; οστι; μόνον τόν σκελετόν έκ μετάλλου 
κ.χτεσζεύασε και περί αύτόν έν στερρόν περικάλυμμα 
έξ υφάσματος έθεσε, δια τον όποιου το βάρος όλου τοϋ 
σοετιου ολως ούσιωδώ; έλχττοΰτχι. Ή τοικύτη στερεά 
συναρμογη ι/ει το μέγα πλεονέκτημα, οτι ή μορφή 
ζκτά την διάρκειαν τού ταξειδίυυ δεν δύναται εζ τή; 
^,πωλεία; αέριου άπολύτω; να μετχβλ.ηΟή. ’Εκτός τούτου 

είναι εν τοιουτον αερόστατον, το οποίον ευκόλως σ.~ρε— ■*

ΚΑΤΑ. ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΣ

:ιτχι

οζ ζ

:ων·ζα·

αζκε·

υνεκτηυ.·ζτχ
αζ,Λι·

είναι

ν.ονον οια

Η ΠΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ WEIGH'

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ TOT LANGLE:άλλων λ

,: ε/ε 
ιμήζ.ει. 
πληρώ·

νε; ζχτχ το Ουνατόν 
ποΟετώντχι.

I'.:; τό αερόστατον

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡ

ου; να εςομοιχση 
περ επίσης τότ.
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7.·.ί πτερά τοποβετήση
Τά πλευρικά πηδάλια είναι 

άπλούστατα" σύγκεινται μόνον 
έζ καθέτων. λίαν τεταμένων επιφανειών έ; υφά
σματος, ών ή ενέργεια είναι όπως καί εϊ; τά πηδάλια 
τών πλοίων. Σαφή είναι εις τό ά-ρόπλοιον του ζόμητος 
Zeppelin τά ι πηδάλια ύψους εις άυ,φοτέρας τάςπλευ 
ράς έμπροσθεν και όπισθεν ορατά, τα όποια ανευ άπορ- 
ρίψεως έρματος η άνοίςεω; τής διζλΐδος την μεταβολήν 
τής Οεσεω; του ύψους περί τά ΓιΟΙΙ μέτρα έπιτοέπουσ·..
Π άνάβασις καί ή 

κατάβασις επίσης 
καλώς άλλά κατά 
διάφορον τρόπον εις 
τό στρατιωτικόν 
γερμανικόν άερό- 
στατον καί εις το 
αερόπλοιου τούΡβΐ’ 
seval επιτυγχάνε
ται. Άμφότερχ 
ταύτα τά αερόστα
τα εχουσιν επίσης 
ιός πάντα *·ά άλλα 
ά’νευ στερρού σκε
λετοί αερόστατα, 
διαφόρους σάζκους 
χερος έν τώ εσωτε- 
ριζώ.οίτινες διά δι
κλίδων κενουντα: 
άέρος, προ; διχνή- 
ρησιν τής εξωτερι
κής μορφής. Τούτο 
εινε μια επιοάλ- 
λ.ουσχ ανάγκη,

Τά μικρότατα δι- 
οικούμενα αερόστχ- 
τα χρησιμεύουσι 
νυν εις τους διαφό
ρους μεταξύ τών

Η ·· ΑΜΕΡΙΚΗ , ΤΟΥ ΒΩΔ ι

καί παραγωγική ορμή, να ζάμη την απόπει
ραν. όπως κατάχτηση τον άέρχ δια διαφόρων 
πτητικών οργάνων, ανευ σφαιρών (ballon*) 
δια πτητικών δηλ. μηχανών Καί εδώ επίσης 
έφΟασεν εις θετικά αποτελέσματα.Ιίρος πτήσιν 
ύπάρχουσιν εις τά: διχφόςους πτητικά; μη- 
χανα; μεγάλα·. όριζόντιαι έπιφάνειαι. Ό πρώ
τος, οστις έπέτχξεν ύπέρ εν αρκετόν διάστη
μα είναι ό εφευρέτης OUo Lilientlial, οστις 
εί/ε μόνον δύο κυρίας επιφάνειας, αίτι- 

νες ώμοίαζον πρός 
τό κινητήριου σύστη- 
μαένός μεγάλου πτη
νού. II συσκευή του 

Vuia·· προσομοιάζει 
μέ αυτήν κατά την 
διάταξιν τών επιφα
νειών ΊΙ συχνά εν 
έλευΟέρα πτήσει πα- 
ρουσιασβεϊσα συσκευή 
του συμβούλου τής 
κυβερνήσεως Hol
man ιι δεικνύει τρία 
έν τώ αύτώ έπιπέδω 

κείμενα τεμάχια υ
φάσματος, ώς καί ή 
μεγάλη πτητική μη
χανή του 'Αμερικα
νού I anglev."Αλλοι 
έφευρέται έχουσι τα

άερόπλανά των ταύτα μέ πατώματα κατασκευά
σει Τά όργανα πρός πηδαλιούχηση/ είναι , παρά τα"; 
πτητικαις μηχαναΓς έξ ίσου απλά ως εις τά ^αερό
στατα. δεν είναι δέ άναγκαΐαι ώς έπί τό πολύ αί διάφο

ροι έπιυάνειαι ΐσοοοοπήσεω;
Δύσκολος είναι ο·αως ή άρ/ή τής κτήσεως τών πτη

τικών μηχανών. ’Ενώ είς τα αερόστατα το όλον βάρος

Ο ΚΟΜΗΣ ΔΕ-ΛΑ-ΒΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΜΒΟΝ

ΤΌΤ ΠΗΔΑΛ1ΟΤΧΟΤΜΕΝΟΤ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΟΤ

οια τού αερίου εις 
τον αέρα ανυψοΰ 
ται. ούτως ώστε 
ήδη μετά την μι
κρότατη·/ πρόςτά 
άνω ώβησίν, τό άε- 
εόπλοιον μετά την 
άφεσιν δύναται να 
άνέρχητχι καί νά 
χνυψώνη έν πάση 
περιπτώσει μικρόν 
πρόσθετον βάρος εκ 
τών κάτω, δια μι
κρά; έν-ργεία; τών 
ανυψωτηρίων πη
δαλίων. τουναντίον 
ε·: τας πτητικά; 
συσκευές διάφοροι 
προετοιμασία: δια 
την άνύψωσιν είναι 
άναγκαΐαι II όλη 
συσκευή δηλονότι 
τότε μόνον δύναται 
νχ πετάξη.όταν ή 
πίεσι; του χερος 
έζ τών κάτω πρός 
τά άνω τόσον με
γάλη είναι, ώστε 
να είναι ίση πρός

ανθρώπων συναγωνισμούς.
Άν καί νϋν τχ δ·.' αερίου έν τώ χέρι φερόμενχ πλοία 

μέχρι τοΰδε μόνον πρακτικήν σημασίαν απέκτησαν, έν 
τουτοις όμως δεν παραλείπει ή ανθρώπινη δημιουργική

τό βάρος όλου τον φορτίου.
Προ; τούτο απαιτείται μία ισχυρά συμπύκνω

σή του άέρος. ήν δια διαφόρων μέσων προσπχΟοΰσι νά 
έπιτύχωσι. Ό Hofmann έχει διάφορα καλόβαβρα ζ.ατα-

σκευάσει, ά'τινα όταν πρόκειται νά 
γίνη άνάβασις αίφνιδίω; άνυψοϋνται 
καί έζτινάσσουσι πρός τά άνω τήν 
συσκευήν. Κατόπιν ή έπερχομενη 
πτώσις αυτής φέρει άρκετά συμπε 
πυκνωμένου αέρα ύπό τάς πτέρυγας. 
'Επίσης ό Langley χρησιμοποιεί 
τήν έλ-υΟέραν πτώση» ι άφίνει τήν 
μηχανήν του έζ μιας έν τώ ποταμώ 
I'otomak εύρισκομένης οικίας έπι 
σχεδίας νά όλισΟήση προς τά κάτω. 
’<_) Vina ό Sanio* Dumunt καί άλ
λοι διανύουσιν έν μακράν διάστημα 
έπί τροχών εντός ομαλού αγρού 
μέ/ρις ου διά τής αύξανομένης τα- 
χύτητος ο άηρ πίεση αρκούντως 
τάς ολίγον λοςώς ίσταμένχς πτέρυ
γας έζ τών κάτω π:ος τά άνω. 
Ο· άδελφοί Wright έτοποΟετησαν 
την μηχανήν των επί μιας πλ,Χ-

Ο ΦΑΡΜΑ': ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ESNAULT PELTERIES κάτι τόν δρόμον πρός 

ανυψωσιν τής συσκευής του

τειας πλαχός ιδιαιτέρας κατασκευή; /τι; μέ 2 
•ροχου; επί σιδηροτροχιά; μήκους ?5ιι βημάτων τρέχει 
_'-κ τής π/.χτε·.χς ταύτη; πλαζός άνυψοΰται ή μη/ανή 
’ϊ,ί,1 ”'ί τί30.’.sr''!x'···* ίφ’ έαυτής.

, Ενω οί άδελοοι A right, ώς συντάζτη; έφημεείδος 
χυτοπαοσ,..-r...- Ιω..,».. _ν. . .. -ν

;?οχού; έπί σιδηροτροχιά; μή; 
Γ.ζ τής πλατείας τ·<υτ/; πλ___ _

τ?'3 ®?έμ'ν··' if’ έαυτής.
_ Ενω οι άδελοοί Aright, ώς σι 

αυτοπροσ,.,πως εν Dayton προσδω.οισε. ήδη ίιϊ /ίλ 
‘•‘ή’Ό®»*, ο Γάλλος Farman κατά ποώτον’έςε- 

τελεσε .. .ήσιν ένός περίπου χιλιομέτρου. ’Εν Γερμανία 
·?ν4ε ούδένκατώρΟωσαν. Ό Hermann ήναγκάσύη 

ενεχχ χχρημ^σίας τήν σχεδόν έν αρχή εύρισκομένην

μηχανήν του άτελείωτον νά ά-

'Επίσης τό αεροπλάνο·/ τού 

Δανού Έλχάμερ βαίνει έπι- 

τυχώς. ’Λρχικώ; κατεσζετάσύη 

μέ μιαν σειράν πτερύγων, το 

τελευταΐον όμως εχει 3 τοιχύ - 
τχ; σειρά;—ώς εν τή εΐζόνι μ.χς 

φαίνετάι— βάρος .'ill.i χιλιογ:ά,Α 

μων καί μηχανήν 311 ίππων, 

διά τής ούρα; του δέ κανονί

ζεται ή κλισις, αί άνοδο: καί κά

θοδοι. ΊΙ μεγαλειτέρα πτήσις 
του ήτο 178 μέτρων είς ύψος 

3. Άλλ’ έκτο; τών περιγράφει- 

7ων xvtoTipiu πτητικών συσκχυ- 
ών. εινε και άλλα·. πολλαΐ ών 

αί πρόοδοι καί επιτυχία·, βαί- 
νουσιν έπι τά πρόσω.

Τοιαύτα έν όλϊγοις τα μέχρι 

τοΰδε έπιτευχϋέντν. αποτελέσμα

τα τού ανθρώπου έπί τής ζζ- 

τακτησεως τού χερος.

Γ· Κ · Γεωμγιιΰ.ιϊι;

Δρ. Ί'υσ. Έπ

Ο OTTO L1LIENTHAL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΙΝ ΤΟί
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

0 ΜΕΓΑΣ
ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΤΑΧΤΗΤΗΣ
ΊΙ παιδική τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ηλικία υπήρξεν επίσης γόνιμος είς εκπλη

κτικά επεισόδια, προαγγέλλοντα το ένδοξον μέλλον τοΰ μικρόν ήγεμονίδου. Εν τοι· 
οΰτον είνε και ή δάμασις τοϋ άγριωτάτου ίππου Ιϊονκεφάλου, ον ούδεις τών ίπποκό- 
ιιων τοϋ Φιλίππου ήδύνατο ν<1 πλησιάση και μόνον ό μικρός Αλέξανδρος διά τής 
τόλμης και ευφυΐας του έγένετο κύριος τοϋ άτιδάιοσου” ίππον προς μεγίστην κατάπλη- 
ξιν τοϋ βασιλέως και τών παρισταμένων.

ΊΙ ανωτέρω είκεον όφείλεται είς τδν ’Αμερικανόν ζωγράφον I). < itslaiijne.

1-ΓΟΙΊΑ τής Ελλάδος έχει παραγρά- 
'■‘•**54 φους τινάς ών ή συχνή άνάμνησις ού 
μόνον τδν κόρον δέν φέρει, άλλ' αλλεπαλλή
λους συγκινήσεις καί ενθουσιασμοί' ρίγη εις 
πάσαν έλλητικήν ψυχήν προξενεί.

Αί παράγραφοι δ ’ ώ>· ή χρυσή λ.άμψις θαμ
βοί. τους οφθαλμούς ‘Ελλήνων καί μή άπο- 
τελοϋσι τας χρυσός τής Ιστορίας μας σελίδας 
ών αί πλείσται. τώ Μακεδόνι ήρωϊ οφείλονται.

"Ολοι οί ιστορικοί, μικροί καί μεγάλοι ενα 
ώνόμασιιν μέγαν κατακτητήν. στρατηγόν τόν 
ευφυέστατοι· καί νουν έμπειρότατον τής πολε
μικής τέχνης. Ό είς ούτος εϊνε καί αυτός Έλ- 
λην, καταλέγεται είς τήν χορείαν τών θαυμα
στών άνδρών τής πάλαι. Ελλάδος, ’x-lzs$<n'- 
όρος <5 Φιλίππου.

Λέγεται ότι οί μεγαλοφυείς άνδρες άπό μι
κρός ηλικίας δίδουαι σημεία τοΰ ευκλεούς 
υ.υτιΰν μέλλοντος. Ό Αλέξανδρος τουλάχιστον 
ένεορίτατα άπέδειξεν υιός άρχων θ’ άνεδεί- 
κνυτο. Οτε οί πρεσβευ ιοί τών ’Λθηναίων με
τάξι· τών δποίων ήσαν ό Αισχύνης καϊ ό .1η- 
μοσθένης ήλθον είς Πέλλαν ΐνα διαπραγμα- 
τευθώσι τήν ειρήνην, έθαύμασαν τόν μικρόν 
Αλέξανδρον, άπό μνήμης άπαγγέλοντα διά

φορα ποιητών χωρία καί μετ άλλου παιδός 
παραοτήοαντα σκηνήν ελληνικού δράματος. 
Νεώτατος πρός τούτοις ίπεδέχθη Περσικήν 
πρεσβείατ—τοΰ πατρός του άπυδημοΰντος— 
κσταπλήξας αύτούς διά τών τρόπων καί λό
γων ίου. Έπίσης και δ επιβλητικός και με
γαλοπρεπής χαρακτήρ τον έκ μικράς ηλικίας 
ίξεδηλώθη. Έν τινι συμποσίω, οτε έν μέοφ 
τής μέθης ό "Ατταλος τό κύπελον έγείρι.ς έξέ· 
φερεν ευχήν,ΐνα ό'Φίλιππος γνήσιον υιόν γεν- 
νήοη. έκ τοΰ νέου μετά τής Κλεοπά
τρας γάμον. <5 ’J/.Zir νδρος τό ποτήριόν του 
κατά τής κεφαλής τοΰ στρατηγού διευθύνας. 
άνέκραξεν : νΊίμείς δέ σοι κακή κεφαλή ΐ’ό- 
θοι δοκούμεν ;τ> Άλλά τύ πράγμα έξηρέθησε

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

<’£;·ώ <>i Γί>»· 'E.l.Ojrwv 
ί/γειιάι- x/ii'itrrulbii; Χιιΐ 
ΤίμωχήιτσιΉαι γΐουΛόμίνος 
ΙΙώυιιι:. ύιέΰιιν τήν Ασίαν

τόσον ιόν πατέρα του, ώστε ξιφήρης ώρμησε 
κατ' αύτοΰ. Ευτυχώς ό εύγευστος τής αμπέ
λου χυμός έσωσε τόν μέλλοντα στρατηλάτην 
έκ τής πατρικής οργής Ό Φίλιππος έκ τοΰ 
πότου πρηνής έπεσεν, ό δε μικρός άετιδενς 
ούδέ τοΰ πατρός του φειοθείς,υβριστικιΰς δΐ'ε- 
βόησε δεικνύων τόν οίνοβαρή βασιλ.ε'α χαμαί 
κατακείμενον. ιιΟυιος μέντοι, άνδρες. είς 
Ασίαν έξ Ευρώπης παρασκευάζεται διαβαί- 
νειν, ός έπί κλίνης άπό κλίνης διαβαίνων ά- 
νατέτραπτοι».

Τό έπεισύδιον τοΰτο έσχεν ώς άποτέλεομα 
τόν χωρισμόν τοΰ Αλεξάνδρου άπό τοΰ πα
τρός του, δστις όμως γινώσκων τήν αξίαν αύ
τοΰ τόν ήγάπα καί έξετίμα. καί άφόβως τώ 
ένεπιστεύετο πράγματα σπουδαιότατα-

Πρό παντός θαυμαστή ήτο ή σωματική τοΰ 
νέου ρώμη, καί ή τολμηρά ψυχή του.

Παιδάριον έτι ών έδάμασε τόν φοβερόν 
ίππον Βουκεφάλαν, δν ούδεις τών βασιλικιού 
ιπποκόμων έτόλμα νά τιθασσεύση. “Ενικά 
τής είτολμίας του ταύτης ένωρίς ό πατήρ του 
τόν παρέλαβεν εις τά πολεμικά πεδία,οπού μό
νος του έτήργησε μάχμις επιτυχείς. Όταν τώ 
340 ό Φίλιππος έστράτευσε κατά τοϋ Βυζαν
τίου ό δεκαεξαέτης Αλέξανδρος διευθύνων 
τά τής Μακεδονίας συφώτατα. κατέβαλε τϊμ· 
έπαναστι-τήσασαν γείτονα θοακικήν φολην τών 
Μαίδων καί άι ωκοδομήσας πόλιν τινα. ήν 
είχε καταστρέψη έπωνόμασεν'Αλεξι νδρούπολιν.

Αύτη ήτο ή πρώιη τών πόλεων άς έν τώ 
κόσμια έμελλε τά διασπείρη ό μέγας κατα- 
κτητής.

Μετά δύο έτη κατά τήν έπϊ τήν Ελλάδα 
έκστρατείαν τοΰ πατρός του. έστρατήγησεν απ' 
αυτόν καί κατετρόπωσε τόν Ίερ ίιν τών (~)η- 
βιιίων λόχον. Τόση δέ ήτο ή έντύπωσις καί 
<5 θαυμασμός πάντων διά τόν μικρόν στρατη
γόν, ώστε ώς λέγεται καί ά πατήρ του τόν 
έξηλυτύπησε.
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Φαίνεται δε οτι ή πρόωρος αυτή αξία τοΰ 
παιδός, ηύχαρίστησε μεν ιόν Φίλιππον, Αλλά 
ώς έκ τοϋ εύεξάπτου χαρακτήρος του καί τών 
ραδιουργιών τών συγγενών και φίλων τής 
νέας συζύγου του Κλεοπάτρας, επιδιωκόντων 
τήν καταστροφήν τοϋ ήγεμοι όπαιδος, συχνοί 
έριδες εις τήν αυλήν τοϋ Φιλίππου έγένοντο- 
Τοιαύτην τινα σοβαρόν όντως διηγήϋημεν εν 
τοΐς Ανωτέρω, γενοιιένην έν τώ αυμποσίω 
δπερ κατά τήν γαμήλιου εορτήν έδιδεν δ φιλή
δονος Φίλιππος. Τό αποτέλεσμα ήτα ή αναχώ· 
ρηοις τοϋ 'Αλεξάνδρου παρά τι) πρασβεβλη ■ 
μινη μητρΐ του Όλυμπιάδι. ήτις διέμενεν έν 
ιή Ήπείρτο.

Άλλα φανερόν ήτυ πλέον on. δυο μερίδες 
Αντίθετοι έγεννήβηοαν. Οί συγγενείς Αφ’ ενός 
τής νέας συζύγου τού Φιλίππου Κλεοπάτρας 
καί υϊ τής Απυπεμφεΐσης’Ολυμπιάδος. οΐτινες 
αυνωμώτοιν περί τον Αδελφόν της Αλέξαν
δρον βασιλέα τής ΊΙπείρου. Ό Φίλιππος αργά 
κονανοήοας τό σφάλμα του έσκέφθη νά προσ- 
οικειωθή αυτόν διά στενότερων δεσμών, δί- 
δων αύτώ σύζυγον τήν έκ τής ’Ολυμπιά
δας θυγατέραν ιυυ Κλεοπάτραν, αδελφήν τοϋ 
μέλλοντος κ.ατακτητοϋ. Ji« r »/»· εορτήν τών 
γόμων έτέλεσε προετημασίιις λαμπρός, σκο
πεύουν συγχρόνως να έορτάση καί τά γενέ
θλια τοϋ έκ τής Κλεοπάτρας γενηθέντος νίοϋ 
του. Πρεοβειαι έξ όλων σχεδόν τών Έλλη- 
νίδιυν πόλεων πεμι/ θεΐσαι έτυχον λαμπροτή
των περιποιήσεων. Εορταί, εστιάσεις. Αγώ
νες μουσικοί καί γυμναστικοί καί τραγικοί 
παραστάσεις καθημερινώς έλάμβανυν χώραν. 
Άλλα κατά δυστυχίαν του δ Φίλιππος οστις 
ένύμιζεν ίίτι ό θρόνος του θά έστερευϋτο Ασφα
λτος διά ιών έυρτών τούτων δεν ίπρόη ίΐασε 
νιι ί'δ/ι ΐιι ιέλ"ς των. τις, Παυσανίας
τϋΐ'ομιι, έκ τών πωματοφυλάκαιν του. κέντα 
π νέων κατά τοϋ βασιλείας ώς μή δικιιιοθείς 
διά ιινιι πριωιίολήν γενοιιένην αύιώ παρά 
τοϋ Άιτάλου, έπέπισε καη'ι τοϋ Φιλ.ίππου, 
εισερχομένου είς τό θέατρου καί δΤ εγχειρι
δίου ιόν έφόνευσε, φονευθείς καί οϋτος έν tή 
φυγή τοι.

Π
ΊΙ δολοφονία τοΰ Φιλίπυυ επόμενον ήτυ 

ίίτι άνωμαλίιις καί δυσκολίας ι'ίά έπέηερε μέ
χρι τής έιτιλοϊ-ς παγιώσεως τής νέας βασι- 
λ.ίας καί μάλιστα ένεκα τής Ισχυρός ,ιτρί τόν 
Άττιιλ.ον καί τήν Κλεοπάτραν μερίδας, ήτις 
τά πάντα θίι έκίνει διά τΐ,ν κατάληψη· τής 
Αρχής έπ’ όιόματι τ α· μικρού έκ τής Κλεο- 
πάιρ· ς ηγεμοι όπαιδος. Εκτός τούτου καί δ 
’.I πι’·>κι.. υιός τοϋ πρεσβυτέραν Αδελφού τον 
Φιλίππου είχε σοβαρός έπί τής αρχής Αξιτό- 
σεις. Άλλ’ ό ’Αλέξανδρος. οστις έ'τυχε παρών 
κατά τάς κρίσιμους ταύτιις στιγμής, Ανηγο- 
ρεύθη βασιλείς καί μετά θάρρους καί ουνέ- 

σεοες θαυμαστής Ανεχαίτησε πάντα κίνδυνον. 
Μετά λαμπροτάτην κηδείαν τοϋ πατρός του 
κατεδίωξε τους συνενόχους τοϋ δολοφόνου 
θανατώσας τους πλεΐστους. Ό προειρημένος 
Άμύντας συνωμώσας κατά τοϋ ’Αλεξάνδρου 
έφονεύθη.

'H Κλεοπάτρα τήν αυτήν τύχην ΰπέστη 
διαταγή τής ’Ολυμπιάδας, έν τέλει δε καί 
δ "Ατταλος, διαταγή μυστική τοϋ βασιλέως. 
Τά φοβερά ταΰτα γεγονότα δεν πρέπει κατ 
ούδένα τρόπον νά μάς προδιαθέσωσι 
κατά τοϋ Αλεξάνδρου- Κατ’ Αιάγκην έχύθη 
τόσον αίμα, διότι κατά τους χρότους εκείνους 
οϋτιο μόνον έστερν.σΰντο οί ι9ρότι»ι· Αλ/.ιος 
τε δ εικοσαετής βασιλείς έπρεπε νά σπευοη 
έξω τής Μακεδονίας ί'να έπιβάλη τήν άμφι- 
σβητουμένην κυριαρχίαν του. καί έδει προ 
παντός ν’ Απαλλαγή παντός εσωτερικού έχΟροΰ 
’Αλλά πριν ή Ακολουθήσωμεν τόν /ιεγαλυυρ- 
;·όν στρατηλάτην είς τάς περιπετιώδεις κάγ 
σοφάς επιχειρήσεις του, ίδωμεν ποιαν Ανατρο_ 
φήν καί Ανάπτυξη· είχει, έκ ποιων ιδεωδών 
ένεφορεΐτυ καί τις ό χαρακτήρ του.

II ιστορία διά τών διαι/ όρων επεισοδίων τής 
παιδικής τοϋ ’Αλεξάνδρου ήλ.ικίας μάς παρου
σιάζει τόν ήγεμιινόπαιδα ζωηρού χαρακτήρας, 
τολμηρόν καί ριφυκίνδυνον. 'Οντως δέ. γεν
νηθείς καί αύξανόιιενος έν ιή αυλή τοϋ Φι
λίππου, έν μέστο πολεμικών παρασκευών, 
μαχών, τροπαίων καί θριάμβων τών Μακεδο
νικών ίέπλων τοιοϋιος έδει νά γίνη ά,η οϋ 
καί έκ η ύσεως πρός ταϋια έκλινε. Παιδαγω
γός του ήτο ό .-Ικαρνάν .1 υσίμαχυς. άλ.λ. 
όλων τών διδασκάλων πρυΐπτατο ό .ΙτιοτΖόα; 
συγγενής τής 'Ολυμπιάδας, έπιτετραμμένυς 
τήν επιμέλειαν γενικιυς τής Ανατροφής τού 
ι'ίγεμυνόπαιδος.

’Εν τούτοις ό ’.Ι/.έςονόρος ήτα Αδύνατον 
την ιελείαν μόρφωσιν, τα ίδετόδη καί εύγενή 
αίθήματα καί τήν Αγάπην του πρός παν ύφη- 
λον καί μέγα και ι ίμ· έκτακτον αντίληι/Ίν ι· 
άποκι ήσΐ] ίίν μή ηυτύχει τόν ’ Αριστοτέλη από 
τού δεκάτοι· τρίτου έιους ν<χ έχ)) διδάσκα
λόν του

Τούτου έργου Γιναι ό 'Αλέξανδρος, γαλου
χήσεις διά γοητευτικών στίχων τής Ίλιιίδος 
καί τών κατωρθεομάτ ων τοϋ Άχιλλέως πρός 
δν τ,υχετο ι<ι όμοιάση. Τόσ<·> δε τ<> έπος τοϋ 
Όμηρου ι/γάπησ.-ν. ώστε Αείποτε μειΤ εαυτού 
έφερεν ιιντίγραη ον. ιερπόμενος έκ τής Λνα- 
γνώσεως αυτού καί άλλων 'Ελλήνων πουμών, 
κατά τάς κοπιώδεις έκατρατείας του.

’Αλλά καί δ πατήρ του συνέτευεν είς τήν 
στρατιωτικήν καί μεγαλόφρονα ιιόρφωσιν τοϋ 
υίοΰ του οι’ζ ολίγον καί ώς προείπομεν εις 
πολλάς μάχας ένωρϊτατα τον συμπαρέλαβε· 
καί μετά πόσης πίστεως σπουδαιότατα τοΰ 
κράτους πράγματα τώ ένεπιστεύετν.

Ιδοΐ· ποιος ό εικοσαετής βασιλεύς τής 
Μακεδονίας, κληθείς μετά τήν δολοφονίαν 
τοϋ πατρός του νά αρξη χώρας μεγίστης, νά 
διαιηρήση τήν ηγεμονίαν τής Ελλάδος καί 
έπαυξήση τάς ελληνικός κτήσεις, χωρών κατά 
τοϋ Μεγάλου ΙΙασιλέως.

(Έ-ετί!'. συνέ/ε·.ζ

ΑΚΑΥΣΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
0 Ε.ΝΑ,ΝΊΊ ζο.ών ιϊ/'7,ι/.κ όε’.ζνόε·. τον τεό- 
πϋ·τ βρώσεως ύίζτος εντός χάρτου, χωρίς 

ουτος ποσώς νά ζ.ζ^.
Ιϊρός τοϋτο ζ.ζτζσζευάσατε υ.ιζρόν ζυτίονέζ 

χζρτου, ώς τα ζζτζσζευζζόΐΛενζ ύπό τώνπαί- 
ό'ων καί άνζρττ,σατε ζύτό ί·.ζ νζυ.ζτων έπί 
τίνος ραδίου, όριζοντείως τοποΟετζν.εντ,ς ζνωΕύ

τής πυράς, άφοΰ προηγουμένως πληρώσητε τό 
ζυτιον ύδατος.

χάρτης ούδόλως φυσιζώς ύά ζζή. καθό
σον το υδω; απορροφά ολην τήν Οερυ.ότητζ ή 
μάλλον ή Οερμότης επενεργεί έπί τοΰ υγρού 
σώματος Μετζ τινζ δε λεπτά τής ώρας τό 
ύδωρ Οά >ρζζη καί Οά έξζτμίζετζι, χωρίς ό 

νά άλλοιιυΟή ύπό τής πυράς. 1 Εέπει 
όμως ή πυρζ νά ένεργή πάντοτε έπί τού μέ
ρους τοϋ χζρτου. τοΰ βαστζζοντο: τό ύδωρ, 
άλλως τα ζζρζ 9ά έζζίοντο.

Δέον μετά, προσοχής μεγάλης νά γίνεται τό 
πειρζμζ τούτο, ζζί εϊνζι ζοζετά ώεαΐον και 
ενδιαφέρον.

WIIA ΣΪΒΙ1 ΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Γενική νγιεινή.

Δέν ύπίρχ;: ζαρών).·!. ϊτ·. ό προπζτοριζό; άνΟροπν: 
εζη τό πζ).ϊ·. εν ύπαΐβρω ζζί ότι', οσω ;ζζ).Οζζώτ·ρν; 
γίνετζι ζζί περιορίζετζι έντός στενών ζζί πολλών ένίυ- 
αζτων ζζί ζλειστών δωαζτϊων, τοσοΰτον σαηαζντιζιΰ: 
ν.ίτζοζλ).£ΐ τήν ρύσιν του ζζί τήζετζ: ύπό πλϊίστοτν 
ασθενειών, οιον τής ρθϊσεως. άνζψζζς. πνευίΛονϊζς,ρευ- 
ιχζτισιζών, ποικίλων πυρετών, ζερζλζλγίζς, δυσπεψίζς, 
εκζεμάτων, ύστερισυ.οΰ, άλλορροσύνη; ζτλ. ζζί τό χεί- 
ριστον, οτι ή ανθρώπινη ρυλη τείνει είς πζντελή εκφυ
λισμόν· διά τών νέων τρορών ζζί νεωτεριστικών έξεων, 
ζς προσέλζδε ζζί όλονέν εφευρίσκει.

II μόνη ζζ ζ τής επαράτου τζύτης ζζτζστρορής,τού 
ανθρωπίνου γένους ζατζπολε’μησις είνζ.ι ή από τίνος είς 
τήν Ιίΰρώπην έρζρμοζομένη οίζιτζ καί ύπνδυλή τον 
ανθρώπου εις τό ύπαιθρον έν γυμνότητι.

‘Ο Ιατρός <ί<ις.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ
'() παρέχων έκδούλευσιν δέον νά λ’/ισμονζ, 

τζυττ,ν, ό δε λα[λβάνων αύτην διαρκώς νά τήν 
ένί)υυ.ήται.

>—<
Είναι αναιδέστερο-? νά δύσπιστή, τις πρός 

τους φίλους του ή ν' απατκτζι παρ' ζύτών. 
Καί έν τούτοις σήριερον, όποια αίσχη, ζνζι- 
δε’.ζς κζί άπατης κρύπτονται όπισθεν του φίλου.

Δέον νά ή τις φρόνιμος δι' έζυτόν καινά δει- 
κνόη έπ-.πλζστον εξωτερικόν, όπως άποφευγζ, 
τάς συγρόνους τών ανθρώπων πλεκτατκς.

“Ανευ τής είλικρινείζ:, ούδ/.μοϋ τις εύρίσκει 
αληθή έζτ’μησιν.

>*<
Έσω πζτοιωτ/.ς διά νά σεδεσζι τους νο- 

;/.ους. Καί ό σεβόμενος τούς νόμους εϊνζι πολί
της τέλειος.

ΊΙ γυνή οΰδεποτε 
υς δ·.’ εζυτήν ζζούει.

λησυ.ονε·. τους επαίνους
ύ'.ϋτ·. νΟ'Λ’.,ει του:

ίχει πάντοτε.

ΜΑΓΙΑ ΛΑΜΨΗ
Μεσζ στής νύχτας τό ολόδροσο ’-·,'-ρι
Κάποια φωνή αζινι-, μυστικά νζ μού ^ωνάζγ,
Θαρρώ σαν πλάνο όνειρο νά μοιζζτ,
ΙΤοΰ θέλει στ’ ουρανού τα ύψη νζ με φέργ

Βλέπω στό φώ; τού ήλιου καί στ/,ν πλάση 
Γρεμονλήζστό σαν σπίθα νζ προβάλλη κατ·..
Μού φαίνεται παντού π.··; μέ κυτζζιι ματ:
Ηοΰ πήρε άπ’ τ’ αγέρι μάγια λάμψη.

Νομίζω τζ που/ja καλλίτερα πώς ψάλλουν.
Το κύμα περό γλυκά π.·.ς σύρει τζ ν;:ζ του.
Τίι αηδόνι ολόχαρο πώς δείχνει την χζ.:ζν του.
Τοϋ κόσμου όλες ή χαρα'; πό>; γύρω μου πς.όχλλουν

Ούτε τής νύχτας άλλζςε ή χάρη,
Ούτε ό ήλ,·ος μέ την πλάση μετεβλή'ιη.
II'ήν στην ζαςδρζ μου μόνο μέσα έγεννήόη
Κάποιας αγάπης μυστικής ή μάγια λάμψη.

Κ.Λ Λανΐτης.
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"4c? 111 -Ι'Ι'-ΊΉΙΙ'' α''τ<> και ·' εύγενέστατυς κ· 
Λ’ζάχος /ιοΐ,έπέδειΞε τό /ιε'χα κατόρθωμά 

του-Είς τάς εύρεϊιις τοϋ Λυκείου του αίθουσας 
και τας διαφόρους τάξεις καί διαμερίσματα είδαν 
τά ίχνι; τής τριακονταετούς έκεΐ διδασκαλικής 
εργασίας του,ένώ μοί υπεδείκνυε καί έξήγει τό 
έν μετά τό άζ/.ο τά διάφορα έργα καί συοτή- 
ματά τον· έφ,ανταζόμην δέ έν ταντώ πόσον οΐ 
καταπεπονημένοι καί άπειράκις βεβαμένοι εκεί
νοι τοίχοι δέν ήκουσαν άπό στόματος μαθητών 
καί παιδαγωγών θεία καί εύαγγελικάιτατα νου- 
θετήματα καί οτι άν αί εικόνες καί οι κανδή- 
λαι τών ίκκλησιών περισυλλέγουσι τάς δεήσεις 
καί τας πικρίας τών πασχόντων καί τών αί- 
τούνιων σωτηρίαν τών φυχών αυτών, ωσαύ
τως αί τάξεις τών σπουδαστηρίων είοί τύποι 
ιεροί καί διδακτικοί εν οίς οί πτωχοί μαθηταί 
καί οί πλούσιοι άστοι ζητοϋσι δια τών γραμ
μάτων καί τών άριθμών τήν ευεξίαν καί οωτη- 
ρίαν τοΰ εγκοσμίου βίου των.

Τά γράμματα, ή σωματική ίίσκησις, ή θρη
σκεία, αί γλώοσαι. ή μουσική, ή Ιχνογραφία, 
καί τόσαι ίΐλλαι ίεραί καί ήθικαί παραδόσεις 
άπόσον δεν αντήχησαν επί τριακονταετίαν. άνά 
τους τοίχους τούτους καί δέν άπεροφήθηοαν 
υπό χιλιάδων μαθητών, οί'ηνες σήμερον ζιίισι 
διεσπαρμένοι άνά τόν Ελληνισμόν τοϋ έσω 
και έξω Κράτους.

Ή διαπαιδαγώγησις δύο γενεών είναι τό 
μέγα κατόρθωμα τής ταπεινής ταύτης —χολής, 
ήτις ούχ’ ήττον άγερώχως υφοΐ τον αυχένα 
άνά τόν Απέραντοι- ώραΐον εκείνον ορίζοντα 
τοϋ κερκυρα'ίκοΰ βράχου. 

Ό κ. Λ. Βλάχος υπήρξε κιιί ιδρυτής τής 
Σχολής τών απόρων παίδων. Πολλάκις έχρη- 
μάτιοε δημοτικός σύμβουλος Κερκύρας ) - 
πήρςε καί πρόεδρος τής Φιλαρμονικής Εται
ρείας». Μάντζαρο; ■ .ώς καί τοΰ δραματικού Συ/, 
λόγου τού Βελγίου, τιμηθείς διά τού χρυσού 
Σταυρού καί άλλων Ξένιοι παρασήμων. πάν
τοτε διατηριθείς καί δράσας ώς -ϊιτάτιο; μου- 
σολάτρις, Ακραιφνής πατριώτης. ε’ί· ιρετος 
παιδαγωγός καί διακεκριμένος πολίτης, σεβό
μενος τούς πάντας καί έκτιμώμει ος παρ’ υλών.

Μετά τοΰιο μετέβην είς επίοκεφιν τοϋ κ. 
Μαρκορα, τοϋ γνωστού Κερκυραιου ποιηιυΰ.

ίίστις πολλάκις τοσοΰτον μάς έτερφε καί 
μάς συνεκίνησε διά τής ΰντοις έξοχου καί 
λαμπρας του λύρας. Ευραν δ’ αύτόν οΐκ.οι. 
διαρκώς σχεδόν οίκονροΰιτα ένεκα τής ηλι
κίας του και άπογοητεύσεως πλέον Ικ τοΰ κό
σμον. καθόσον, ώς γνωστόν, οί ποιηταί μας 
καί ταχέως γηράσκουν καί ταχέως απογοη
τεύονται έκ τοϋ νοσηρού κοινωνικού καί εθνι
κού μας περιβάλλοντος ήδη.

— Δέν έχετε ιδέαν πόσον ευχαριστούμαι, 
κ. Πρίντεζη, μάς έλεγε, βλέπων έπισκεπτομέ- 
νους με τους ανθρώπους τών μουσών καί 
τών γραμμάτων, ήδη εις τό γήράς μου. όπου 
σχεδόν δέν εξέρχομαι ή μόνον κάποτε τό εσπέ
ρας, κάτωθι τής οικίας μου μετά τής Αδελ
φής μου και τοΰ ιίνεφιοΰ μου, οϋί και σάς 
συνιστώ, δπως ΐδω τρν κίνηση- τού τρελλοΰ 
κόσμου καί Ακούσω όλίγην μουσικήν. 7 ΐ,ν 
ηΦύσινη, οπού έχετε τήν κσλωσύνην νά μάς 
στέλλετε, τήν διαβάζομεν ολοι. καί σάς συγ
χαίρω' λαμπρόν, τερπνόν καί πολύ διδακτικόν 
σύγγραμμα' μάς ευχαριστεί πολύ. Καί είσθε 
ευχαριστημένος ; Πότε ήλθατε έδώ: κ. Πρίν
τεζη.

— "Αρκετά ευ-χοριοτημένος, κ. Μαρκορά 
καί σάς ευχαριστώ, ήλθον δε μόλις προχθές.

— Τήν Κέρκυραν βεβαίως θά γνωρίζετε: 
από άλλας φοράς.

— Δυστυχώς όχι, πρώτην φοράν επισκέ
πτομαι αυτήν.

— Πρώτην φοράν. Ιπανέλαβον μετ' απο
ρίας πάντες, είναι δυνατό)·, σείς οπού γνωρί
ζετε ολον ιόν κόσμον νά ιιρ γνωρίζετε τήν 
Κέρκυραν ; Πώς τοϋτο

— Πραγματικώς περίεργον, καί έγώ ήπό- 
ροι-ν καί δι' αυτό άπεη άσισα νά έλθω ί Α/.λά 
νά σάς εΐπω, ήκοι-ον όιι αυΐ υν οί τρελζΟι έρ
χονται έδώ καί έδΐοταζον.

Πάντες. ώς καί κυρία τις έξ Αίγυπτου, 
ήτις είχεν έλθη πρός έπίοκεφιν μετά τού ϋδελ- 
φοΰ της. ίξέσπασαν είς γέλωτιις.

— Μή γελάτε, διότι είναι πράγματι '.ή αλή
θεια. διέκοη-α. ' Επεκράτει δυστυχώς ιδέα, ότι 
οπού εγκαθιδρύονται η ρενοκομεΐιι. έκεΐ είναι 
καί πολλοί τρελλοί. Εάν έλέγετε. όιι πηγαί
νετε είς .Ιικ/νίον ή είς Κέρκυραν, σάς παρε- 

τηρούν καλώς, έάν έτρελλάθητε. Τώρα όμως, 
οπού τά φρει οκομεΐα έπλεόνασαν καί μετε- 
βλήθησαν είς σωφρονιστήρια, παρήλθεν δ χα
ρακτηρισμός ουτος.

— Καί ήδη πώς σάς φαίνεται ή Κέρκυρα ; 
Είναι διά τρελλούς, ήρώτησεν ή Αιγύπτια 
μετ ’ ένοιαφέρρντος.

— ’ςίρ'οϋ με βλέπετε καί ήλθετε καί σείς, 
νομίζω, μάλλον οτι είναι διά γνωστικούς 
τοιούτος θαυμάσιος τύπος, τή απήντησα.

’.Ιφοΰ δέ εΐπομεν έτι αρκετά μετά τής καλ- 
λίστης εκείνης συντροφιάς Λπεχαιρέτησα καί 
άπήλθον είς τήν οιραίαν πλατείαν των.

Τήν επαύριον πρωίαν μετέβην πρός συνάν
τηση- τοΰ κ. Ν. Παπαδάιον, μεγαλεμπόρου, 
συνδρομητοΰ τής «.Φύοετος», δν προσωπικώις 
δέν έγνώριζον, καί περί ού πολλά καλά 
ήκουον, ώς άνδρός πολύπειρου καί φιλότι
μου, φιλομαθούς και είς άκρον φιλέργου. Εύ- 
ρον δ' αύτόν έν τώ ξυλεμπορείαρ του, έπιβλέ- 
ποντα είς τήν έπέκταοιν τοΰ καταστήματος 
του δι’ οικοδομής νέοτν εύρυτέρων διαμερι
σμάτων πρός άνετωτέραν καί καλειτέραν το
ποθέτηση- τών ειδών τής εμπορίας του. ώς 
καί τών ίιμαξώιν του καί τών ίππων του, κα
θόσον έκτος τον ΰτι έχει, τέσσαρας άμάξας 
καινουργείς έκ τοΰ πρώην άμαξοποιείου, υπέρ 
διετήρει, κέκτηται ήδη καί δύο μικρότερα 
πρός χρήσιν αυτού καί τής πολυμελούς οικο
γένειας του, διότι εννοεί νά διάγη καλώς καί 
εύπρεπώις ήδη, οτε καί τά τέκνα του άνεπτό- 
χθησαν καί ή τύχη ηύνόησεν αύτόν αρκετά 
οίκονυ μολογ ικοις ■

Ό κ. Λ. JΙαπαδάτος μόλις τιο έσφιγξα τήν 
χεΐρα καί τώ έδήλωσα τίμ- ιδιότητά μου, μοί 
προσέφερε κάθισμα έν τώ γραφείιρ του.άη ή- 
σας πάσαν άλλην ίργασίαν καί μέ παρετήρει 
μετά προσοχής- έγιο δέ έπρατταν τό αύτό, οις 
νά έγνωριζόμεθα έκ παλαιού καιρού.

Είναι άνήρ καλού έξωτερικοΰ. ί-γειυΰς κρά- 
σι:ως, μέ φυσιογνωμίαν συμπαθή, σοβαρός δέ 
καί λογικός είς τάς ομιλίας τού καί ηλικίας 
τεσσαράκοντα έως τεσσαράκοντα πέντε ετών.

— Ήλθατε άλλοτε είς Κέρκυραν, κ. Πρίν
τεζη. μ ' έρωτά μει ενδιαφέροντος

— Οχι. κ. ΓΙαπαδάτε. κατά πρώτην φο
ράν έρχομαι έδώ.

— Περίεργον, έν τούτοις σάς γνωρίζω, νο
μίζω άπό άλλοτε- σείς δέν μ” ένθυμεΐσθε;

— Καί έγώ. νομίζω, δτι δέν άπατάσθε, ή 
φυσιογνωμία σας μοΰ είναι πολύ γνωστή. 
Σείς διεμείνατε είς 'Αθήνας ;

— Δηλαδή ήλθον πολλάκις, ίπειδή εμπο
ρεύομαι καί έπυομηθεύθην πολλά είδη έξ 
Αθηνών, άνέλαβον έργολαβικώς έργαοίας τοΰ 
Αχίλλειου, τοΰ λιμένας Κερκύρας. τ'ην ξυλείαν 

διαφόρων οικοδομών καί άλλων έργων, διε- 
τήρουι- μετά τοϋ αδελφού μου έργοστάσιον
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αμαξών ενταύθα κτλ. Αλλ.' είς 8λα ταΰτα ύέν 
σάς ένθυμοΰμαι, κάπου άλλου θά συνηντή- 
θημεν.

— "Ισως, διότι τοϋτο συμβαίνει πολλάκις 
μεταξύ τών άνθρώπων καί άν δέν είναι τυ
χαία συμπάθεια, τότε θά ήναι προγενέστερα 
πριν γεννηθώιμεν, είς άλλον κόσμον ίσως γνο>- 
ριμΐα.

— Περίεργον, κ. Πρίντεζη, μοϋ φαίνεσθε 
ώς παλαιός στενός φίλος καί ώς τοιοϋτον θά 
μού έπιτρέφητε νά σάς περιποιηθώ ενταύθα.

— "Οπαις αγαπάτε, καί έγιο ευχαριστούμαι 
πολύ διαμένων πλησίον σας.

— "Εχω δύο μικρά αμάξια. ”.1ν έχητε ευ
χαρίστηση- καί θέλετε νά έπισκεφθήτε τάς 
έξοχός τής Κερκύρας. νά/ιή δνσκολει-θήτε τά 
έρχησθε μειά μεσημβρίαν νά πηγαίνωμεν.

— Ευχαρίστως δέχομαι, διότι τοϋτο είναι 
ή έπιθυ/ιία μου καί άκριβώς είς τάς ό μ μ. 
θά έλθω, άι- η ι’όρα αύτρ είναι κατάλληλος 
νά έ,πισκεη θώμεν τό Mon I'C|m>S.

— Μάλιστα, σάς περιμένυμεν.
7'ι/ν όυισθεΐσαν ιοραν μετέβην παρ' αύτώ 

καί εΰρον έκεΐ καί τήν σύζυγόν του, μετά τών 
δύο θυγατέρων του καί τών υιών του, οί’·ς μοί 
συνέστησε καί οΐτινες ομοίως είχαν έξέλθει είς 
περίπατον "Εχει καλλίστην οικογένειαν, ή κυ
ρία του είναι εύγενεστάτη καί άγαθοτάτη, αί 
δέ θυγατέρες του κάλλιστα μεμορφωμέναι, 
εύπαΐδευτοι καί γλωσσομαθείς.

— Νά σάς ίδωμεν καί είς τό σπήτι. μοί 
έλεγεν ή Αξιόλογος κυρία, ό σύζυγός μου μάς 
έλεγεν δτι πρώτην φοράν ουνήντησε φίλον, τόν 
όποιον νομίζει, ότι έχει γνωρίση στενώς πρό 
πολλοΰ.

— .Vai, αληθές καί περίεργον καί έγό> νο
μίζω, ΰτι συνδεόμεθα πρό πολλοΰ ό>ς παλαιοί 
καί καλοί φίλοι. .-1Γ; ακόμη καλείτερον.

— .4. βέβαια.
— Κύριε Πρίντεζη. μοί λέγε: τότε ό κ. 

Παπαδάτος, τό αμάξι είίνοι έιοιμον, θά σάς 
συνοδεύση ήδη ό υιός μου Θεόδοερος, καί αύ- 
ριον πηγαίνομεν ολοι οίκογενειακώ: μι τήν 
μεγάλην άμαξαν είς τό Αχίλλειον.

— Μάλιστα καί άμ έπος είς έργον.
Άνήλθομεν μετά τοϋ κ. (~)εοδώρου είς τό 

αμαξάκι, δπερ δύο μόνον πρόσωπα χωρεΐ έ
λαβε τά ηνία, καί άπήλθομεν έκεΐθεν.

Ό κ. <->■ ΓΙιιπαδ άτος. ούτινος τήν εικόνα 
μετά τοϋ αμαξιού του έδημοσιεύοαμεν είς τό 
προι;χουιιενον τεύχος τής ιιΦύσεως» είναι ό 
πρεοβύτερος υιός, ιατρός, τελειοποιούμενος 
ήδη εις τό πιινεπιστήμιον τοϋ ’Εδιμβούργου 
και δττις είχεν έλθη είς Κέρκυραν τό θέρος 
τούτο, όπως διέλθη αύτό πλησίον τών γονέων 
του καί μετά τον άμαξίοι- αύτοΰ σχεδόν καθ 1 
έκάστην μετεβαίνομεν είς τάς διαη όρους έξο
χός τής πόλεως.
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μέν άλλ’ ώραίαν Β. Ανάκτορου. Καθίσματα 
τήδε κάκεϊσε Αγροτικά καί μή, διάφοροι νδραι 
καί έςώοται πανταχόσε μάς έδιδον νά έννοή- 
στομεν ότι ή θέα έκεϊθεν ήν ώραιοτάτη. πρός 
τό πέλαγος καί τ'ην έναντι ήπειρον.

Ό εύγενής έπισιάτης μετά τής συζύγου του 
άνέλαβον Αμέσως νά μάς όδηγήσωσιν είς τά 
διάφορα αύτοΰ διαμερίσματα.

Κάτωθι ώβαία καί ευρύχωρος αίθουσα μέ 
καλώς διατηρούμενα έκ καρύου ξύλου έπιπλα 
καί εικόνας καί επιμήκης τράπεζα έν τώ 
μέσοι μετά τών εκατέρωθεν απαραιτήτων έρ- 
μαρίων προδίδουσιν ηγεμονικόν έστιατόριον 
καί αίθουσαν έπισήμων γευμάτων. ’ Εναντι 
έτέρα αίθουσα σφαιριστηρίου.

’Λνερχόμεθα εΐτα είς τό άνω διαμέρισμα 
δι’ ώραίας ταπητοφράικτου κλίμακος καί ευ- 
ρισκόμεθα Αμέσως πρό λαμπρός έστολισμένης 
αιθούσης μέ πολυτίμους ελαιογραφίας,δεξιόθεν 
τής όποιας ή αίθουσα τής Βασιλίσσης καί πα· 
ραπλεύρεος τής μακαρίτιδος ’Αλεξάνδρας μετά 
πάντων τών στολισμάτων καί Αθυρμάτων ει
κόνων καί έργων αύτής. ΊΙ αίθουσα αύτής 
πρός στιγμήν μάς συνεκίνησεν. ’Αριστερόθεν 
εΰρίσκονται μία μικρά αίθουσα διά τους ξενι
ζόμενους καί παρέκει οί κοιτώνες.

Έξελθύντες δέ μετά τοΰτο είς τόν μεγάλοι- 
εξώστην, έθαυμάσαμεν τήν θαυμασίαν έκεϊθεν 
θέαν τών έναντι μερών καί κατελθόιτες εΐτα 
έξήλθομεν τού κήπου καί έπιβάντες τής μι
κρά» μα; άμάξης έλάβομεν τήν πρός τίι Κα
νόνια άγουσαν διά μέσου ποικίλων λόφων κα! 
δάσους έξ έλαιών.

Μετά ήμισείας ώρας ώραιοτάτην καί τερ- 
πνοιάιι/ν άμαξοδρομίαν παρακάμη'αντες ιόν 
τελευταίου λόη ον, ευρέθημεν πρό έξαιοιΟτά 
του θεάματος.

'Π θάλασσα προχωρούσα διά τοΰ στενού 
βαθέως είς τήν ξηρόν Αποτελεί κυκλοτερή 
ώραιοτάτην λίμνην, τοΰ λαλκοκοιδύλη λεγυ- 
ιιένην καί νΰν μισθονμένην ώς ίχθυοτροι/ εΐον. 
’Αριστερόθεν κομφοτάτη 
μετά τιυαιν οικοδομημάτων καί 
αύτής έν πλήρη θαλάσση, τ' 
Πα ν τ ι κ ο ν ή σ ι, ή περίφημος έν τοΐς Αρ- 
χαίοις σνγγράμμασι άναιγερομένη νήσος τοΰ 
Όδυσσέως. ί) τό άπολιθωμένον σκάφος τών 
Φαιάκων. κατ’ άλλους, εύρίσκεται έκεΐ Ακινη- 
τοΰν καί έσαει Ακμάζον, διαρκώς προκαλοΰν 
τόν θαυμασμόν καί τήν περιέργειαν τών έπι 
σκεπτών ώς έκ τής θέσεως. τής καλλονής καί 
τοϋ σχήματός του.

("Επεται συνέχεια)

Ό κ· Θεόδωρος είναι, ό μάλλον εΰπαίδεν- 
τος τών νίών τον κ. Παπαδάτου και είναι σχε
δόν Άγγλος φαινομενικώς, καθόσον κατ α
νάγκην Λποκτήοας την συμπεριφοράν τών έν 
Εδιμβούργο) σνναναοτρεφομένον συναδέλφων 

. συσπουδαστούν του. δεν ήδύνατο ή ν άγγλίζη 
καί ηΰχαριστούμην συναναστρεφόμενος καθ’ 
έκάοτην αυτόν και νά διαπυνθάνωμαι τά τών 
εν Αγγλία ιττικρατονντων διδακτορικών εθί
μων. "Οπως δέ τίι πάντα έκεΐ, οΰτω και τά 
Ασκληπιακά των ίνέχουν τι τό βαρά, αυστη
ρόν καί ίπιβλητικόν και ίφανταζόμην, δτι 
μετ’ ον πολύ ό φίλος υιός ΙΊαηαδάτος θά Ιπα- 
νήρχειο είς Κέρκυραν ώς τέλειος "Αγγλος 
τζέ ντλεμαν ιατρός, καθόσον καί αυτή ή μορφή 
τον είχε προσλάβη τό Αγγλικανόν σχήμα. Πε
ρίεργος η υλή, ΰπως και ή Αμερικανική, μόνον 
έπί πέντε έτη έάν μείιη τις παρ’ αυτοί;, δεν 
δύναται ή νά συγχοωτισθή. Ο Ιγ κλιματισμός 
είς τάς χώρας ταύτας μεταδίδει τό φλέγμα, τό 
αίσθημα καί τό σχήμα.

Έξιλθόντες μετ’ ολίγον τής πόλεως, διότι 
ή Κέρκυρα είναι μικρά, έλάβομεν τ'ην ώραίαν 
καί καλλιτεχνικώς ηύπρεπισμέντ/ν δειδρόφι·- 
τον δυτικοπαραλιακ'ην όδον καί διετρέξαμεν 
ταύτην εΐτα δέ εστράη η/ίεν νοτίως, έι· μέσιρ 
ώραίας δενδρύστΟιχίας, κα! εΐαήλθομεν εντός 
μι,κροΰ περιοχικοΰ -χωρίου, 8τε <> εύγενής 
συνοδός μου μοί λέγει :

’Απ’ έδώ αρχίζει τό Mull KepOS, ’Ελλη
νιστί Ή Άνάηανσίς μου.

Μερικοί (αραιοί λόφοι καλλιθέατοι καί δεν- 
δρόφυτοι καταλήγοντες είς τήν ακτήν καί μία 
ώραία, μάλλον Αρχαϊκού ρυθμοΰ έπαυλις Απο- 
τελοϋσι τό εξοχικόν τοΰτο Βασιλικόν ’Ανάκτο
ρου τοΰ Βασιλέως Γεωργίου.

’Π επικρατούσα ησυχία έκτος και έντός 
αυτού, τά πολυάριθμα φυλλώματα τών πυ
κνών δένδρων του, άτινα ουδόλως έκινοΰντο, 
καθόσον. ώς φαίνεται. ό άνεμος σπάνισες κι
νείται έκεΐ. έι εντελής σχεδόν έλλειψις τοΰ υδα- 
τος έν αντίο, διότι άμέσως εφαι τάσθην, όπου 
άσχετόν ύδωρ και εξοχική κίνησις, δέν λεί
πουν ίκεΐθεν ή γυνή. <5 μάγγανος, τά παιδία 
καί τό κελάρισμα τών πτηνών, ή δέ Απόλυ
τος Αφ’ ετέρου παραβολή τής ονομασίας τοϋ 
Ανακτόρου τούτου μοί έφεραν είς τά χείλη, 
ότι :

— Μάλλον ή έπανλις αΰτη Αναπαύεται ή ό 
ευδαίμων κάτοχος αύτής.

— Oil yes, μοί λέγει μειδιών <5 λίαν φ(ΐ- 
δωλός είς ομιλίας σύντροφός μου.

Καί κατελθϋντες τοΰ Αμαξιού μας είσήλ- 
•θο,ιιιν εντός τοϋ κήπου και προχωρήσαντες 
διά μικρών πάντοτε καιαφύτων οδών καί στε
νωμάτων, έφθάσαμεν μετ’ ολίγον είς μικράν 
ώραίαν πλατείαν, δεξιόθεν τής όποιας έν μα- 
γικωτ'ίτη όντως τοποθεσία κεΐται τό μικρόν

περίεργος νήσος
Μονής ί.τ’ 

τό νΰν λεγόμενον

OWWOIBiffl
ΝΥ— επήρχετο, υ ήλιος προ (‘λίγου 
εΐ^ετ έξαγανισθίϊ υπό τόν δρίζοντα, 

ή βαθεϊα τής έρημου σιγή δέν έταυάσ- 
σετο είμή υπό τών θρήνων νεαρας Άρα
βας γυναικός, ήτις καϋ-ημένη πλησίον τής 
σκηνής της έφαίνετο εκμηδενισμένη' τό 
στήνος αυτής ΰπεγείρετο κατ’ ίσα χρο 
νικά διαστήματα και πυκναι σταγόνες 
δακρύων διέφενγον έκ τών όφτλαλ- 
μέϊιν της, καταστάντων έρνθραιν ένεκα 
τριών νυκτών Αγρυπνίας. ΓΙερι αύτήν συ
σπειρωμένα τα τέκνα της. σιωπηλά και 
σοβαρά παρετήρουν προσεκτικώς τήν μη 
τέρα των, μή τολμώντα rd τή άπενθύ- 
νωσιν έραηήσεις- οί οφθαλμοί τών χερου 
βήμ τούτων έφαίνοντο αντικατόπτριζαν 
τες τήν βαϋεΐαν τής μητρός των ιθλϊφιν' 
ήσαν τειθλι μ μένα διότι ή μητηρ των έκλαιε.

Αίφνης ή νεαρά γυνή ήγέρθη έζετά- 
ζουσα τόν ορίζοντα, ή ώραία αυτής <ό/.ης 
έφωτίοϋ-η ύπό τίνος άκτϊνος έλπίδος. Τί 
να είνε άρα γε τό αίτιον τής αίφνη- 
δίας ταύτης μεταβολής-, "Ας άφήσωμεν 
ένταΰθα νά δμιλήση υ> πατήρ τής ο'ικογε 
νείας,δστις όλίγας άίρας βραδύτεροι· περι- 
στοιχιζόμενος ύπό τής συζύγου του καί 
τών τέκνων του ήρξατο διηγούμενος τά 
εξής :

Έπιστρεφοντες μετά μίαν έπιτυγγή καί 
άνέλπιστον έκβασιν μάγης κατά τής φυ
λής τών Μπενή-Μπουζούφ, κατάφορτοι 
έκ λαφύρων, συνηντήσαμεν δάιδεκα <7>ρας 
περίπου μακράν έκεΐ-θεν τούς ιππείς 
τοϋ Αμπτέλ Καντέρ, οΐτινες μόλις μας 
άντελήφθησαν έπετέ.θησαν καθ' ήμών 
ύπερησπίσθημεν ήρωϊκώς δπως τύ φαν 
τάζεσθε βεβαίως, άΠ« τί νά πράξω- 
,ιιεν είς κατά δέκα ; Έπωλήσαμεν ακριβά 
τήν ζωήν μας. "Απαντες οί στρατιώται 
μου επεσαν περί έμέ" έμενον μόνος άαυ 
νόμενος άκόμη καίτοι εϊγον ήδη λάβει βα- 
ιθείας πληγάς’ άλλ. ήδη αί δυνάμεις μον 
μέ έγκατέλειφαν καί ήναγκάσθην τα 
πέσω κατά γής. ΙΙάραυια οί μαμελοΰκοι 
ερρίφθησαν έπ' έμοΰ άφοΰ μ’ έδέσμευσαν 
διά σχοινιών μέ έδεσαν έπί τίνος καμη
λού. Εγένοντο τότε κύριοι τών λαφύρων 
μας, έλαβον τόν ίππον μου δν άπήγαγον 
έπίσης. Τήν εσπέραν τής δευτέρας ήμέρας 
^ατεσκήνωσαν μεθ' ήμών πλησίον τοΰ 
■X......... Είχον τούς πόδας δεδεμένονς μέ 

Ιμάντας δερμάτινους και ήμουν έξηπλω- 
μένος πλ.ησίον τής σκηνής δπου έκοιμώντο 
οί Μαμελοΰκοι. Κατά τήν νύκτα ών 
έίγρνπνος ένεκα τών ύπό τών πληγαιν μον 
προξενονμένων άλγηδόνων, ήκουσα τόν 
ίππον μον γρεμειίζοντα μεταξύ τών λοι 
πών ίππων οΐτινες ήσαν προσδεδεμένοι 
πέριξ τών σκηνών. ’Ανεγνώρισα τήν φω
νήν τον καί μή δννάμενος νά άντιστώ 
εΐς τήν έπι&νμίαν rd μεταβώ) rd ομιλήσω 
διά μίαν εΐσέτι φοράν είς τόν πιστόν μου 
σύντροφον έσύρ&ην μετά μεγάλου κόπου 
μέγρις αύτοΰ :

— Πτωγέ μου φίλε, τώ λέγω, τί ιθά 
κάμης μεταξύ τιΐιν Μαμελούκων ; Ή σύ
ζυγός μον και τά τέκνα μον δέν ιθιί σοι 
κομίσωσι πλέον τό γάλα τής καμήλαν, 
δέν θά σοί προσφέρωσι πλέον τήν κρι&ήν 
έντός τον κοίλου τής χειρός, δέι· θά τρέ 
ζης πλέον ελεύθερος είς τήν έρημον του
λάχιστον έάν έγ<ί) είμαι αιχμάλωτος σύ 
μείνε έλεύδ-ερος. 'Εμπρός, πήγαινε, είς 
τι/ν σκηνήν τι/ν οποίαν γνωρίζεις' ύπαγε 
νά εϊπης είς τήν σύζυγόν μον δτι ό κύ
ριός σον δέν διι έπανέλθη πλέον καί πέ
ρασε τήν κεφαλήν σου μεταξύ τών παρα
πετασμάτων τής σκηνής ΐνα λείζης τήν 
χεΐρα τών μικρών παιδιών μου.

Μετά τοΰτο κατώρδωσα rd κόφω διά 
τών δδόντών μου τό έκ μαλλιού αίγός 
σγοιτίον οπερ τώ έχρησίμενεν ώς πέδη 
καί δ εύγενής σύντροφός μου εύρέδη έλι ϋ- 
δερος- d/.Zd βλέπων έμέ πληγωμένοι· καί 
δεσμευμένσν πρό τών ποδών του ό πιστός 
μον καί ευφυής δρομιύς, ήννόησε διά τον 
ένστικτον τον δ,τι οΰδεμία γλώισσα θα 
ήδύ> ατο rd έξηγήση' έκυιμε τήν κεφαλήν 
μέ ώσφράνδυ και άρπάσας με διά τών 
όδόνταν τον άπό τής δερμάτινης ζώνης 
μον (ΐνεγώρησε καλπάζων καί μέ. έφερε 
μέγρις έδώ). Υ'ύ φαίνεται άντελήφδης ερ
χόμενον τόν ήρωϊκόν μον δρομέα καί 
έπαυσες τά δάκρνά σου.

Μέ έι όμισες άπολωλώια καί μέ έπ 
άνευρε:, εύγενής σύντροφέ μονν.

’() ίππος φδάσας καί καταδέσας τόν 
κύριόν του εί: τούς πόδας τής συζύγου 
καί τών τέκνων τον έξέπνευσεν έκ τοΰ 
κόπον. "Απασα ή φΐ’λέ) τόν έκλαυσε' οί 
ποιηταί τόν εξύμνησαν καί το δνομά του 
μένει διαρκώς είς τό στόμα τών ’Αρά
βων τής πόλεως έκείνης.

Πιιν. Γρπγοοιϊτος 
Κάτι Ά γχΛΛίών ίΊ'οιττ-ή; Ίχτιιζης)
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ΜΩΣΛΤΚΟΝ ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κύριος τις ήρωτζ κυρίαν έν τινι συνανα

στροφή περί τή; κυριωτέρα; αιτία; τών δια
ζυγίων»

— Ό γάμο; είναι ή πρώτη αφορμή, τώ 
άπήντησεν αΰτη καί ή άχρηματία ή δεύτερα.

>—»

Κυρία τις, ή'τις δέν φημίζεται έπί νοημο
σύνη, έλεγε πρός συγχορευτήν της, διζφημί- 
ζουσκ τού: μικρού; πόδα; τη; :

— ΙΙζντοτε συνιστώ εί; τήν υπηρέτριαν μου 
να ξεσζονίζη τά μποτίνια μου μέ τήν Ψήκτραν 
τών οδο'ντων, διά νά διατηρούνται, ώ; βλέπετε, 
καινουργή.

>—<
Συμπέρασμα πολιτική: συζητήσεως.
— Έκτο; τούτου, κύριε συνάδελφε, δέν 

συνειΟίζω νά συζητώ μέ άνοήτου;....
— Ούτε έγώ, φίλε μου. "Εχομεν, παρα

τηρώ, τήν αύτήν γνώμην.
>—<

Μεταξύ θείου καί άνεύιοΰ.
Ό θειος. Λοιπόν, είναι ή τολευταίζ φορά 

οπού Οά πληρώσω τά χρέη σου. Λά£ε αύτά 
τά φύλλα τοΰ χάρτου καί σημείωσαν τά ποσά.

Ό Λνεψίδς (μετ’ ενδοιασμού). Αγαπητέ 
θειε, δέν φθάνουν αύτά, τά έχω σημείωση καί 
συρρζφη κζλείτερα εί; τετράδιον ιδιαίτερον.

Ό ϋεϊος....

Αΰτη. Λοιπόν, είπε;, ότι είσαι κζί ζωγρά
φος κζί μουσικό; κζί ποιητής; Ολα ζύτζ 
έσπούδασε; ;

Λίτύς (μετριόφρων). Ναι, δεσποινίς.
Avrl/ (κινούσα τήν κεφαλήν). Πόσον λοιπόν 

ολίγον μυαλό Οά σοΰ έμεινε δι’ έμενα ί
»4&εός. Ά νζί, τό καλείτερον '

— < στίχοι, ου; συνθέτω, ελενε ποιητή? 
τι; πρό; φίλον μετ’ εμφάσεω;, ολίγον μου κο
στίζουν, δέν κοπιάζω ποσώς.

— "Α, ναι, είναι πολύ εύΟηνυ'., τώ απαντά 
αφελώς εκείνος.

Καί τινε; μα; λέγουν, οτι αί γυναίκες δέν 
έχουν κρίσιν,

Εϊς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν,
— Μέ συγχωρε’.τε, κυρία, πότε αναχωρεί 

τό τρα’.νον ‘,
— "Οταν συριζη, Κύριε.

>—:
Εις χαρτοπαίγνιου ;
— Έγω, κύριε, δέν παίζω αέ απρόσεκτου 

σύντροφον, Οά σζ; αφήσω.
— Τί εννοείτε, κυρία, χάνετε
— Νά προσέχετε εϊς τού: γείτονας σας, οί - 

τινε; δεν αποσύρουν τού; οφθαλμού; των 
Ζ~ * SU.QV·

Εκκλησιαστικός Φάρος. Μηνιαία 
’Εκκλησιαστική έπιΟεώρησις. Έν ’Αλεξάνδρειά 
τή; Αϊγύπτου.

‘Εξέτασές ζζί ύπεράσπισι; τών δικαίων τή; 
καΟ’ήμζ: 'Εκκλησία; κζί τοΰ Γένους. Ερμη
νεία τών 'Αγίων Γραφών καί άνάπτυξι; τών έν 
ζύταί; θείων αληθειών. Ιστορικζί ’Εκκλησια
στικά·. μελέτα·.. ΊΙΟικά διδάγματα καί διη
γήματα. Οικογενειακά ’Αναγνώσματα προς 
κρζτυνσιν τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου οικογέ
νεια; έν το1.; πάτριοι;. Χριστιανική 'Αρχαιολο
γία κζί Αίγυπτολογίζ. ΙΙζιδαγωγικά ήμέτερζ 
καί ξένα κ.τ.λ.

Ελληνική έκδοσι; απάντων τών περ'.σωζο 
μένων κειμένων τών Άρναίοιν Ελλήνων 
Ίατοών, έκκάΟαιιισΟεντων, έπζνοιΟωΟέντων r ‘ ‘κζί σχολιασΟεντων ύπό τοΰ ζ. Ίωζννου Ί’ου- 
στάνου ΐζτροΰ έν Σύρω, διευΟυντοΰ τών περιο
δικών «Ιατρική; Προόδου» καί «La Gl’CCC 
Μι-dicale».

ΊΙ όλη έκδοσι; Οά συμπεριλζίη .’>() περίπου 
τόμου;, ήρξζτο δέ ήδη διά τών Κειμένων 
τοϋ Ίπποκράτονς.

Κατ’ έτος Οά έκδίδωντζι 2 τόμοι έκ iS 
τυπογρ. φύλλων εις 12 μηνιαία, τεύχη.

ΊΙ έν Λονδίνω Διεθνή; Συνδιάσκεύι; 
τοΰ ΈρυΟροΰ Σταυροΰ τώ 11)07. ΈζΟεσι; τών 
πεπραγμενών ύπό Δ. Βιζελα κζί Β. Ιΐζτρ’ζιου 
αντιπροσώπων τοΰ Έλλην. ΈρυΟροΰ Σταυροΰ 
έν τή Συνδ'.ζσκέύει.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ε. I’. ΙΙόρτ-Σαίο. (,-x έζτελέσωμεν τήν παραγ

γελίαν σ«ς. Ιίσυχείτε.—Δ. Β. Ιΐιομύρ: ον. Σζς 

ένεγράψαμεν εϊς Πανόραμα περιμενομεν δέ χπάντη- 

σιν εις επιστολήν μας.— Λ. Μ. Κων}πολιν. Σύμ

φωνα μέ εντολήν σας έβτίϊλαμεν δείγμα «Πανοράμα

τος».-Στ. Δ. Άορ'πολιν ΈλήφΟη οελτάριόν σας. 

Ένεγςάψζμεν εις «Πανόραμα ζζί άναμένομεν συνδρο
μήν.—Έ μ. Κ.Χχβχνδικ. Επιστολή έλήφΟη. Τά 

πεςί ύπνωτισαοϋ ΰιολιζ σας έστάλησαν πρό ποΛΛΟν 

έπί συστάσει —II. Δ. Ροδεσίαν. ΈλήφΟη επιστολή 

σα:. Τό ζητούμενου παράρτημα εστάλη. Προσεχώς 

γράφομεν.—Γ. X. Σουχούμ. Γράψατε μα; καθα

ρότερα ποιον τεύχος εννοείτε. —Σ.Ι11 ζ. Ί· ζ ζ ο ύ ς. — 

'Έχει καλώς. Διεύθυνσις οιορλύλη.— Ν. Μ. Βερολί

νου. Σας εΰχαριστοΰμεν πολύ. Έγραψζμεν ζζί τχ- 

χυδρομ.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


