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Ζ"ΐ γδειϊ πλέον άνθρωπος σοφός άμφι- 
βάλλει, δτι ή μηχανική πτησις εί

ναι κτήμα τής άνθρωπότητος έν λίαν προ
σέχει μέλλοντι- Έν Ευρώπη δέν άμφιβάλ- 
λουσι ποσώς περϊ τούιον, ή δέ λύσις τοΰ 
προβλήματος τής έναερίου ναυσιπλοΐας 
διά μηχανημάτων έλαφροτέρων τοΰ άέρος 
έφηρμόσθη ήδη πάνυ πρακτικώς έκεϊ. 
’Εάν δέ τινες τολμηροί άεροδρομεΐς άπέ- 
τυχον είς τήν όοιστικήν διεύθυνσίν των 
άνά τά ατμοσφαιρικά στρώματα διά μέσου 
άεροδρομόνων βαρυτέων τοΰ άέρος,ράφ’ έ
τερον ό πολΰς Σάντος-Δυμών, ό Έσνώ- 
Πελτερί, ό Φόρμαν, ό Δελαγράνζ, ό Βλεριώ 
καϊ άλλοι,καθ’ έκάστην ποιοΰσι κατακτή
σεις τοΰ κενοΰ δια. νεωτέρων μηχανημά
των, βαρύτερων έπίσης τού άέρος. Ήδη δέ 
προύτάθη βραΰεΐον έξ 100 χιλ. φράγκων 
διά τόν τολμηρόν άεροναύτην, οστις άνα- 
χωρών έκ τού Arc de Triomplie τών Πα- 
ρισίων, ήθελε περιέλθει γύρω τήν μητρό- 
πολιν τού Clermont-Ferand καϊ καταλή- 
ξει είς τήν κορυφήν τοΰ Puy de Dome.

Έν τώ προηγούμενο τεύχει, έδημοσιεύ 
σαμεν περιγραφήν μετά πολλών εικόνων 
τών προόοων τής κατακτήσεως τού άέρος. 
’Επειδή δέ τό ζήτημα τής άεροπλοίας είναι 
μεγίστου ένδιαφέροντος, τό γε νύν έχον και 
διάνα εΰχαριστήσωμεν τούς ήμετέρους άνα- 
γνώστας παρεντίθεμεν ώδε έν μεταφράσει 
σπουδαιοτάτην σχετικήν περιγραφήν, ήν 
έμπεριστατωμένως συνέγραύεν έσχάτως ο 
Baudry de Saunier διά τήν «Illustration» 
τών Παρισίων.

Ή μελέτη αΰτη διαιρείται είς τέσσαρα 
μέρη. Τό πρώτον διαπραγματεύεται περϊ 
τής ατμόσφαιρας, ήτοι τοΰ ωκεανού, ον 
μέλλομεν νά έξερευνήσωμεν καϊ κατακτή-

σωμεν. Τό δεύτερον περϊ τοΰ σφαιρικού 
άεροστάτου, τής παλαιός έναερίου σφαί
ρας. Τό τρίτον περϊ τού έπιμήκους άερο
στάτου, τού διά κινητήρος μετακινουμέ- 
νου καϊ όνομασθέντος απηδαλιουχουμέ- 
νου». Καϊ τό τέταρτον μέρος διαπραγμα
τεύεται περϊ τού αεροπλάνου, τού συνόλου 
τών έλαφρών έπιφανειών, αϊτινες συγκρα
τούνται έν τώ άέρι διά τής προώσεως κι
νητήρας, ένέχοντος ιδιότητας τινάς φυσιο
λογικός προσομοιαζούσας τή πτήσει τών 
πτηνών-

Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΟΚΕΑΝΟΣ

Ώς ιιαλακόστρακά τινα κατατρίβουσιν 
ολον τόν χρόνον τής ζωής των έπϊ τού 
βάθους αύτού τής θαλάσσης, οΰτω καϊ οί 
άνθρωποι δέν έχουσιν άλλον τόπον ύπάρ 
ξεως ή τό βάρος τής ατμόσφαιρας. Εκείνα 
έπϊ τού πυθμένος, ούτος έπϊ τής ξηράς. 
Θλιβερά κατάστασις τού έγωϊσμού τών 
«βασιλέων τής πλάσεως» οϊτινες άναγκά- 
ζονται ώς έκ τού βάρους τού σώματός των 
νά μένωσι προσκεκολλημένοι είς τό χα- 
ιιηλότερον μέρος ένός ώκεανού, πλησίον 
τού όποιου οί άλλοι ώκεανοϊ δέν είναι 
άλλο ή λάκκοι έξ ΰδατος !

Καϊ όντως τό άέριον, έν ω κινούμεθα 
είναι περίπου ΒΟΟάκις έλαφρότερον τού ΰ
δατος, έντός τού όποιου διατρίβουσιν οί 
άναίσθητοι ίχθεϊς, καϊ άκριβώς ή σμικρό- 
τιις τής πυκνότητας τού άέρος έν σχέσει 
ποός τήν ιδίαν ήμών πυκνότητα, παρεμ
ποδίζει ημάς νά πλέωμεν έν τή άτμοσφαί- 
οα διά τών ίδιων ήμών σωματικών μέσων 
ώς έκ τούτου δέ καταφεύγομεν είς μηχα
νικά μέσα. Κατά, συνέπειαν ή υπεροχή τού 
ιχθύος έπϊ τού ανθρώπου, ύπό έποΰιν μέ- 
τακινήσεως τούλάχιστον, είναι αναμφι
σβήτητος.

Γενικώς συγχέουόι, χωρϊς άλλως τε νά 
Οεωρηθή σφάλμα έπιστημονικόν, τήν άτ-
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μόσφαιραν μετά τοΰ άέρος, ένώ είσϊ ταΰτα 
δύο δλως διάφορα αντικείμενα. 'Η ατ
μόσφαιρα, καθαρώς είπεΐν, είναι ή περι- 
βάλλουσα τόν Λμέτερον πλανήτην άεριο- 
ειδής ούσία, ής ύ αήρ αποτελεί τό ούσιο- 
δέστερον στοιχεϊον, ένώ τό ύδωρ ύπό τάς 
ποικίλας αυτού μορφιάς είναι έν πρόσθε
τον έν αΰτη στοιχεϊον. Ό άήρ, όν άνα- 
πνέομεν, καλείται συνήθως και ατμοσφαι
ρικός όήρ, καθόσον ή λέξις άήρ λαμβάνε- 
ται ενίοτε ύπό τήν έννοιαν οευστοΰ ή άε- 
ρίου, ώς έν παραδείγματι, όταν λέγωμεν, 
«Αραιωμένος όήρ». Αί διάφοροι αύται έκ- 
ί|>ράσεις δυναν ται μόνον έν τινι απλή ο
μιλία άνευ βλάβης ή παρεξηγήσεως νά. 
έκφέρωνται.

Μέχρι ποιου ύφους έξικνεϊται ακριβώς 
τό περιβάλλον τήν ήμετέραν γην αερώδες 
στρώμα, δπερ εμποδίζει αυτήν νά φυχρα 
νθή ώς τήν σελήνην; Σοφοί τινες λέγουσι 
50 χιλιόμετρα έως 70 καί άλλοι διατεί
νονται 300, ακριβώς τήν άπόστασιν εις 
τήν όποιαν αρχίζουν, ώς φαίνεται, νά δι
ακρίνουν τούς ταχυπόρους κομήτας. όπό- 
ταν ή ούρα αύτών προστριβομένη έπί. 
τών πρώτων ατμοσφαιρικών μορίων πυρ
πολεί αύτά.

Άλλα κατέλθωμέν έκ τών άποοσπελά- 
σεων ήμϊν τούτων ύπεργηίνων διαμερι
σμάτων, ένθα ή διάνοια ήμών Οά έκινδύ- 
νευε νά έξατμισθή. και άρκεσθώμεν νά 
έξετάσωμεν τό πλησίον ήμών παράδοξον 
έτι καί θαυμάσίον περιβάλλον. δπερ δσον 
οϋπω μέλλει ν’ άνείκη ήμϊν. Ένωτισθώ- 
μεν τών ιδιοτήτων αυτού και ελαττωμάτων 
ϊνα κάλλιαν δυνηΟώμεν νά κρίνωμεν πε
ρί τής φυσεως και κατακτήσεως αυτού.

Ιίάντες ίσως νομίζουσιν, οτι ό άήρ ά- 
ποτελείται έξ οξυγόνου περιέχοντας όλίγον 
άζωτον. Τούναντίον συμβαίνει, διότι έάν 
άναλύσωμεν 100 λίτρας αέρας, θά εϋρω- 
ηεν. ότι περιλαμόάνουσι 23 λίτρας μόνον 
οξυγόνου, 7(> I )2 λίτρας άζωτου και ήμί- 
σειαν λίτραν Αραιωμένων ετέρων αερίων, 
οΐον, αργού, νέου κλπ Ώστε ό άήρ είναι 
μίγμα αερίου, έν τώ όποίω μεγάλη ποσό- 
της υπάρχει καυσίμου Ολικού, οίον ο
ξυγόνου, απαραιτήτου διά τήν λειτουρ
γίαν τών ήμετέρων πνευμόνων ώς Και 
τών μηχανικών κινητήρων.

Άλλ’όλίγον μάς ενδιαφέρει ενταύθα ή 
χημική κατασκευή τού άέρος, διότι διά νά 
έννοήσωμεν καλώς διά τίνων μέσων θα 
κατορθώσωμεν νά πλέωμεν έν τω έλαφρο- 
τάτω τούτω ρευστώ, δέον πρωτίστως νά 
γνωρίσωμεν τάς φυσικής αυτού ιδιότητας.

'() άήρ ύπό τήν έπούιν ταύτην κατέχει 
δύο κυρίας ιδιότητας, <1ς δέον επακριβώς 

vet έξακριβώσωμεν, καθόσον αύται μας 
παρέχουσιν έν αύτώ τό δυνατόν καί τό 
δύσκολον τής κτήσεως.

Κατά πρώτον ό άήρ έχει όγκον ή διά 
vet όμιλήσωμεν φυσικότερον έχει βάρος- 
Κοινώς δέν παραδέχονται, δτι ό άήρ είναι 
σώμα περιέχον βαρύτητα- πείθεται τις δέ 
περί τοΰ έναντίου, διά τής παρατηρήσεων 
δτι καθιστά έλαφρότερα τά περιέχοντα αυ
τόν σώματα. Παραδέχονται άλλως τε τήν 
συνωνυμίαν τού άέρος μετά, τού κενού. 
Και λέγοντες «σώμα πλήρες άέρος» έννο- 
ούσι «σώμα κενόν» έλαφρόν κτλ. Τό λά
θος τούτο προέρχεται, διότι ό άήρ έκφεύ- 
γει τής όράσεως ήμών και οί οφθαλμοί μας 
μή δυνάμενοι νά βλέπωσιν αύτόν. αντι
λαμβάνονται μόνον τής παρουσίας του, διά 
τής εις κόνιν, ύδατμόν, καπνόν ή νέφος 
συμπυκνώσεων του.

Ό άήρ έν πραγματικότητι έχει βάρος 
1 χιλ. 293 κατά κυβικόν μέτρον, όπόταν 
εύοίσκεται έν ατμοσφαιρική πιέσει και έν 
θερμοκρασία θ’, Οά ίδωμεν δέ παρακατιόν- 
τες διατί ό ορισμός ούτος τής πιέσεως και 
θεριιοκρασίας δέον καλώς νά ορίζεται. Εί
νε δέ μέγα ευτύχημα διά. τήν μηχανικήν 
κτήσιν ό άήρ νά έχη όγκον,καθόσον έάν ήτο 
ά βαρύς,αί πτέρυγες και αύτοϋ τού έντόμου. 
χιλιομέτρων τινων μήκους, θά αδυνατούν 
νά ώθήσωσι τό σώμα των. Ή μυϊα Οά ήτο 
είς χειροτέραν έτι θέσιν πρός πτήσιν κτλ.

’Ο άήρ. δύναταί νά θεωρηθη ώς άπο- 
τελούμενος έκ βαρέων μορίων πλέον ίι ήτ- 
τον γειτνειαζόντων καί κατά στρώματα 
επ’ άλλήλων κατεταγμένων. Και τά μέν 
μάλλον πεφορτωμένα στρώματα προφανώς 
κεϊνται κατωτέρω καϊ ύπόκεινται είς με- 
γαλειτέραν ατμοσφαιρικήν πίεσιν, προερ- 
χομένην φυσικώς έκ τού βάρους πάντων 
τών άνωθι αύτής συσσωρευομένων μορια
κών στρωμάτων. Ή δέ πίεσις αΰτη το- 
σαύτην αξίαν κέκτηται, ώστε έπί τής έπι- 
φανείας τής θαλάσσης, ήτοι είς τό κατώ
τερον σημεϊον τής ατμόσφαιρας συνεπώς, 
αντισταθμίζει στήλην υδραργύρου 7(> ε
κατοστόμετρων ύφους! Τό δέ βαρόμετρον 
δπερ εξακριβώνει τήν πίεσιν ταύτην, δέν 
έχει άλλον σκοπόν, ή νά δεικνύη ήμϊν 
έκάστοτε ούχι τήν βροχήν, τόν καλόν ή 
τόν κακόν καιρόν, ώς τινες νομίζουσιν, 
αλλά τό βάρος τού άέρος,όσης επικάθεται 
είς τούς ώμους ήμών, βάρος δπερ έλατού- 
ται, είτε όπόταν άπομακρυνώμεθα έκ τού 
βάθους τής ατμόσφαιρας δι ’ αεροστάτου ή 
άνερχόμενοι όρος, εΐτε όπόταν ατμοσφαι
ρική τις διατάραξις έλαφρυνει στιγμιαίως 
τό βάρος τών έπισωρευθέντων στρωμάτων. 
Έν ϋφει 5,500 μέτρων ή πίεσις άπόλλυσι
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τό ίίμισυ τής αξίας ήν είχεν είς τήν έπι- 
φάνειαν τής θαλήσσιις.

Αποδεκτού, γενομένου, ότι ό άήρ κέ
κτηται βάρος καϊ βάρος σημαντικόν, έπε- 
ται ότι άήρ κινούμενος, τουτέσιιν ό άνε
μος, κέκτηται δύναμιν, ήτις δύναταί νά 
Ελ*ί  σημασίαν, καθόσον ή δύναμις τού ά
νεμου αυξάνει σημαντικός μετά τής ζωο- 
γονούσιις αύτόν ταχύ ητος. "Αν διανύη 2 
μέτρα κατά δευτερόλεπτον έν έλαφρά πνοή 
έξασκεΐ έπϊ τεμαχίου υφάσματος (τετρα
γωνικού μέτρου πίεσιν ενός Αμιχιλιο- 
γράμμου. Έάν δέ πνέη μέ ταχύτητα 15 
μέτρων κατά δευτερόλεπτον, ώς έν ώρα 
καταιγίδας, έξασκεϊ τότε έπί τού αύτού 
υφάσματος πίεσιν 270 χι?αογρά μμων! 
Κατά συνέπειαν ό άήρ δύναταί μόλις νά 
κλίνη την κεφαλήν ένός άνθους ή νά έκ- 
ριζώση οένδρον, κατά τήν ταχύτητα, ιιεθ ’ Λα*  ν νΗς Φέρονται τα ιιόρια αύτοϋ. Τούντενθεν 
επεται, ότι έάν έναέριον ρεύμα δύναταί φι
λικός νά Φέρη σφαιρικόν άεοόστατον άπό 
ρορρα πρός νοτον μέ ταχύτητα 50 χιλ. 
καθ’ώραν, μεταβάλλεται είς Θανάσιμον 
εχθρόν, προκειμένου περί κυκλοφορίας 
κυόερνωμένου αεροστάτου άπό νότου πρός 
βορραν, καθόσον τείνει νά τό άπωθήση. 
·βαΡαμορφώση, κατασυντρίφη. ένώ τό σκά
φος οφείλει νά παλαίση κατά τής εφόδου 

δι όλης τής δυνάμεως τού κινητήρος του.
Τούναντίον δέ ό άήρ, ?χων πραγματι

κόν όγκον, κέκτηται έν έκτιμητώ βαθιιώ 
ώσαύτως τό προτέρημα έκεϊνο τής ύλης, 
δπερ λέγεται αδράνεια. "Οταν πλήξη τις 
αύτόν, έν παραδείγματι, διά μέσου ένός 
ύφάσματος ταχέως μετακινουιιένου ύπεί- 
κει είς τήν διδομένην αύτώ ώθησιν, άλλ’ 
ούχϊ και αμέσως- αισθάνεται τις, δτι άνθί- 
σταται, δτι Αντιτείνει είς τήν ώθησιν. 
ΙΙαρέοχεται δέ χρονικόν τι διάστημα, πολύ 
μικρόν άναντιρρήτως, αλλά δυνάμενον έν 
τούτοις νά έκτιμηθή. κατά, τό όποιον τά 
πληχθέντα μόρια τίθενται έν κινήσει. Ύ- 
φίσταται λοιπόν κλάσμα τι τού δευτεοολέ- 
πτου, κατά τό όποιον ή πινακϊς δύναταί 
νά στηριχθή έπϊ τού άέρος. Ό δέ άήρ δύ- 
ναται ώσαύτως νά παρασκευάση είς- στε
ρεόν τινα έπιφάνειαν, πλήττουσαν αύτόν 
σημεϊον ύποστηρίξεως. έκφεύγον μέν λίαν 
ταχέως, άλλα πραγματικόν έν τούτοις. ΊΙ 
δέ έπιστήμη τού αεροπλάνου σκοπόν έχει 
ακριβώς νά όρίση έν ποίοις συνθήκαις 
σχήματος, ταχύτητας και διευθύνσεως, 
έπιφανείας δύναταί νά πλήξη τά μόοια 
τού ρευστού τούτου, ϊνα εύρη έπ’ αυτών 
σημεϊον ύποστηρίξεως, πάντοτε ιιέν έκ
φεύγον, αλλά και πάντοτε άνθιστάμενον.

(Έχ Γαλλικού) (’Ακολουθεί)
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ΠΩΣ χ· ΛΝΛΤΡΕΦΩΜΕΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ MAZE

Κόκα! αυιήΒιιαι καί ί.άί)ΐ) /ιηιίρων.— Τά rfyiia καί 

ή ΰ/ρμόιητ.— Πότε κα! πώ; ώφιΐιΐ τό ;·άία.— 

'Λπαγαίάκτωυΐί κα! ακίηρα! τροφοί.— Ίί σκλη

ραγωγία.— 'Ο στόμαχο: τών παιδιών tire ev- 

aMhjtoi.
ι·&Χ

ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΊ' ΙΙΔΗ τό μικρόν μας έπαυσε 

•νά είνε βρέφος. Τό θύλαΟτρόν του έγ- 
κατελείφθη μακράν καϊ μικρά κομψή κλίνη 

άντικατέστησε τό 
δαντελοφόρον λί- 
κνον του. Καθήμε- 
νον είς τήν ύψη- 
λην καρέκλαν του 
έχει Οέδιν έν τμ 
τραπέζμ καί τρώ
γει μέ όλους. Όλην 
τήν ήμέραν περι
έρχεται τά δωμά
τιο, έγγίζει δ, τι 
συναντήσμ,άνακα- 
τώνεται είς όλα μέ 
Ακούραστοι· περιέρ
γειαν καϊ φλυαρεί 
Ακαταπαύσιως ώς 
κίσσα

Είναι πλέον μι
κρός κύριος καϊ 
πρέπει νά άκεφθώ- 
μεν περί αύτοΰ.

Τί Οά τόν κάμωμεν ;
’Εν πρώτοις πρέπει νά γίνη ένα άγόρι ευκί

νητον και εϋρωο'τον. μέ δύναμιν καϊ νεύρα 
διά κάθε δοκιμασίαν, γνωρίζον νά φέρμ είς πέ
ρας μίαν άποφαδίν του, καϊ νά δώση έν Ανάγκη 
ένα καλόν γρόνθον.

Έάν άπό μικρός ήλικίας τό μάΟωμεν νά φο
βάται τήν υγρασίαν τής νυκτός καϊ τήν πρωι
νήν δρόσον, νά τρέμμ όταν είναι έκτεθειμένον 
είς τόν άνεμον, ν' άποφεύγη κάθε κούραδιν 
καϊ είς τήν έκλογήν τής τροφής νά συνειθίσιι 
έπιμέλειαν περιδεή, τί θά γίνη βοαδύτερον 
είς τό σχολεϊον μεταξύ τών συμμαθητών του, 
εις τόν στρατόν, οπού Οά τρώγει είς μίαν γα
βάθαν καϊ θά έχει άντί γερμανικού άρτου κου
ραμάναν, τί θά γίνμ έπαναλαμβάνομεν είς 
αύτάς τάς περιστάσεις καϊ είς πολλάς άλλας 
τοιαύτας τού βίου του ;

Άλλά πάλιν δέν υπάρχει φόβος μήπως μέ

τήν έπιθυμίαν μας διά νά_ τό σκληραγωγήσω- 
μεν ύπερβώμεν τά όρια ; Μέ τήν Ιδέαν νά τό 
συνειθίΟωμεν είς τό ψύχος πρέπει νά τοϋ κά- 
νωμεν λουτρόν τήν πρωίαν, άφοΰ προηγουμέ
νως τήν νύκτα τό άφίσωμεν νά τουρτουρίζη 
μέ έλαφράν τινα κουβέρταν ; Νά τού έπιτρέ- 
ψωμεν νά τρώγη Απ' όλα, διακινδυνεύοντες νά 
τού προξενήόωμεν στομαχικήν τινα Ασθένειαν; 
Τί λοιπόν νά τοϋ κάνωμεν ; Ποιον είναι τό 
πρέπον μέτρον 'Γπάρχουόιν έπϊ τοϋ ζητά 
ματος τούτου έπιδτιιμονικοϊ κανόνες ; Βε ■ 
βαίως ύπάρχουν καϊ συνοψίζονται είς τήν 
έξής αρχήν. ·ϊκληραγωγεϊν σημαίνει συνε,- 
θιζειν. Ή συνήθεια δέ Αποκτάται βραδέως καϊ 
προοδευτικώς».

ΆκολουθήΟωμεν λοιπόν τήν άρχήν ταύτην 
έν τμ έφαρμογμ της. '
Ίο παιδίον έχει ανάγκην 
όλης της Οεριιότητύς τον

Έν πρώτοις πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψει 
μας ότι τά μικρά παιδία πολύ ολίγον άνθί- 
στανται είς τό ψϋχος. Τούτο Απεδείχθη δι’ 
έπανειλημμένων στατιστικών και μελετών έν 
Γαλλία. Παρετηρήθη δηλαδή οτι νεογνά άπέ- 
θνησκον περισσότερα έν καιρώ χειμώνος καί 
είς τούς βορείους νομούς περισσότερα ίι είς 
τούς μεσημβρινούς. Ιδού δέ πόθεν προήρ- 
χετο ή μεγάλη αΰτη διαφορά.

Κατά τινα νόμον, δστις κατηργήθη κατό
πιν τών άνακαλυφθέντων, έπρεπε διά νά έγ- 
γραφώσι τά άρτιγέννητα είς τά βιβλία τού δή
μου, νά τά παρουσιάσουν είς τά κατά τό
πους δημαρχεία είκοσιτέσσαρας ώρας μετά 
τήν γέννησίν των.Καθόλου λοιπόν άπορον, ότι 
πολλά τών τόσον άπεριόκέπτως καϊ προόρως 
ύποΰαλλομένων είς περιπάτους νεογνών έ- 
κρύωναν καί έπανήρχοντο έκεϊ όπόθεν πρό 
εικοσιτετραώρου ήλθον, ένεκα τοϋ βρογχίτου 
ή άλλης άσθενείας.

Διά τόν αϊ τόν δέ λόγον οί ιατροί είνε τής 
γνώμης, οτι αί βαπτίσεις δέν πρέπει νά τελών - 
ται όλίγας μετά τήν γένντισιν ήμέρας άλλά 
Αργότερα καϊ πρός τούτοις καλείτερον είνε νά 

γίνεται ή βάπτιόις κατ*  
οίκον, δπου τά μικρά δέν 
είνε έκτεθειμένα είς τό 
ψϋχος.

Τό συμπέρασμα λοιπόν 
είνε ότι οί θέλοντες νά 
Ουνειθίσουν είς τήν σκλη
ραγωγίαν τά τέκνα των, 
ειϊθύς άμα τμ γεννήδειτων, 
όπότε ταύτα έχουν Ανάγ
κην όλης τής θερμότητός 
των διά νά ζήσουν καϊ ά- 
ναπτυχθοΰν πρεπόνταις, 
είνε πασιφανώς τρελλοί. 
Οί μ π ε μ π έ δ ε ς μας ύ- 
μοιάζουν μέ τά λεπτοφυή 
έκεϊνα άνθύλια, πού γεν- 
νώνται όταν έλθμ ή "Ανοι- 
ξις. Όπως ό Πλάστης των 
προνοεϊ δι’ αυτά καϊ τά 
διατηρή μακράν τοϋ ψύ
χους, οϋτω κοι ήμεϊς πρέ
πει νά φοοντίζωμεν διά τά 
βρέφη. Χρειάζεται τόν χειμώνα έν δωμάτιον 
καλά θερμαινόμενον καϊ ένδύματα ζεστά, όταν 
τά έξάγωμεν είς τό ύπαιθρον μέ καιρόν ψυ
χρόν, καϊ τά λουτρά τά όποια Οά τούς κάμνω- 
μεν καθημερινώς ft κατά δύο ήμέρας διά νά 
διατηρώνται καθαρά, πρέπει νά είναι χλιαρά

Πρέπει νά τ. ύς όϊδωμεν γάλα

δυνεχώς καί κατά κόρον ;

Τό συμπέρασμα τών Ανωτέρω συμβουλών 
συνοψίζεται είς τόν έξής χρυσοϋν κανόνα :

“Διατηρείτε έπιμελώς δλην τήν θερμότητα 
τοϋ νηπίου, ούδ’ έλάχιστον μέρος αυτής έξο- 
δεύοντες «

Άλλά πόθεν πορίζεται αΰτήν τήν θερμό
τητα τό βρέφος ;

Πολλοί συνέκοινον τόν Ανθρώπινον όργανι- 
σμδν μέ μίαν μηχανήν, ής καύσιμος ύλη 
είναι αί τροφαί Ούτω τά νήπια έπϊ έννέα— 
δέκα μήνας παράγΟυΟι τήν θερμότητά των

ΣΧΟΛΕΪΟΝ ΕΝ ΕΣΠΕΡΙΑ;
•irrl >-<ϊ κ.Ιιίωαι. κατά τάς άωαίιις άμΐρας, τά μικιά .τοοίκί εις τάς ιιΗούσσς, 

τιι ay.roi'r δια- κώς ιϊς τονς χήπονς, O3C0V κιιι τά μαδήματα ακόμη virortai.

ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ
Κατά τάι; .τιιι'ίίκ: ·ιί χα.ί/ίτιραι και έγικνότίρχι δΓΜΧϊδίιαις τών [uiVntiSr 

tire τά παϊγνκι τταοά τί/r θά.ίασσαν.

διά τοϋ γάλακτος, τό όποιον είναι ή μόνη 
τροφή ποϋ ήμποροϋν τά έντόσθιά του νά χ&>- 
νεύσουν, τό μόνον κάρβουνον ποϋ ήμποοεΐ νά 
θερμάνη τόν λεπτόν οργανισμόν των. "Επειτα 
κατ’ όλίγον γινόμεθα θαρραλαιότεροι Μίαν 
ήμέραν τ >ϋ δίδωμεν μικρόν κύπελλον ζωμού 
όούζηςκαϊ δέν παθαίνει τίποτε. "Επειτα προ- 
χωοοϋμεν είς τήν ποικιλίαν τού γεύματός 
του, προσθέτοντες όλίγον ζωμόν, ψωμόσουπαν 
καϊ τέλος κρόκον ώοϋ.

Κατόπιν άφοϋ ίδωμεν,οτι έως τώρα χωνεύει 
θαυμάσια, σκεπτόμεθα οτι τά μικρά του δον
τάκια, ποϋ βλέπομεν δταν γελά νά στίλβουν 
ώς μικροί άδάμαντες, θά βαρύνωνται μόνον τα 
Αδρανή.

Καϊ ιδού δπου μίαν ήμέραν τό μ π ε μ π"έ 
έκπληκτον βλέπει είς τό πιατάκι του όλίγον 
άσπρο πουλιού ψιλοκομμένο, λαχανικά-πολύ 
πολύ ολίγα καϊ νωπά—καί ή χαρά του θά εί
ναι Απερίγραπτος δταν τοϋ δώσουν διά πρώ- 
την φοράν -ώς είς μεγάλον άνθρωπον όλίγην 

κοτολέτταν
Καϊ οϋτω δταν μίαν ή

μέραν τό θύλαστρον έορί- 
Φθη είς έν συρτόριον, διά 
συντροφεύΟμ καϊ άλλας οι
κογενειακός Αναμνήσεις, 
ό μπεμπές ούτε τό έννό- 
ιιθε καθόλου Είσήλ θεν είς 
τό δεύτερον ήδη έτος καϊ 
άπεγαλακτώθη.

Άλλ’υπάρχουν καϊ μη
τέρες ύπερβολιχαί. πά- 
σχουσαι άπό μικροβιοφο- 
όίαν καϊ άλλους φανταστι
κούς κινδύνους, αϊτινες 
εξακολουθούν μέχρι τοϋ 
τρίτου καϊ τετάρτου έτους 
νά τρέφουν τά παιδιά τους 
μέ γάλα καϊ ζωμόν. Τούτο 
είναι άτοπώτατον καϊ ό 
εύκολώτερος τρόπος νά 
προσφέρουν ώς αιώνιον 
δώρον είς τά παιδιά των 
στομαχικήν τινα διαρκή 
άσθένειαν.
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Καταλαμβάνουν όμως αί μητέρες αύταί 
ότι έάν είς ενα παιδίον ένός έτους Αρκεί λί
τρα γάλακτος καθ’ Λμέραν δέν όυμβαίνει ό
μως τό αύτό δταν είόέλΟμ είς τό δεύτερον καϊ 
τρίτον έτος του, ό.πότε έάν έξακολουθήόωμεν 
νά τό τρέφωμεν μέ γάλα καϊ ζωμόν δέν τοΰ 
Αρκεί πλέον Λ αύτη ποσότιις, άλλά τούλάχι- 
Ρτον δύο λίτραι καθ’ Λμέραν, ποσότης ήτις 
ώριόμένως θά διαότείλη καϊ καταότήόμ ά- 
Οθενή τόν Στόμαχον ;

Μεταξύ δέ τών πολλών παραδειγμάτων πα- 
ραθέτομεν τό έξης :

Μήτιιρ τις άνέθοεψε τά δύο τέκνα της δια
τόρως. Τό πρώτον άπεγαλάκτηόεν έν καιρφ, 
ειτα τό άνέθρεψε δεόντως καϊ κατέότη χαριέ- 
άτατον. Άλλά τό δεύτερον έξαιρετχκώς τό έ
θρεψε διά γάλακτος μέχρι τού 22 μηνός, άφοΰ 
δέ τό άπέκοψε τό έτρεψε μέ γάλα Αγελάδάς, ζω
μούς, καϊ πτιόάνην, Αφθονα καθ έκάότην.

Τό άποτέλεόμα της Ανατροφής άπέβη δλως 
Αντίθετον- Ένώ τό πρωτότοκον έγένετο ρωμα 
λέον τό δεύτερον είχε τόν Οτόμαχον διεόταλ- 
μένον, ύπέφεοεν έκ κοιλοπόνων καϊ έμετών 
ίδρωνε όυχνά καϊ ύπέφεοεν άπό δυσκοιλιό
τητα· καϊ διάρροιαν.

‘Επίσης παρουσίασαν πρότινος ιατρού παι- 
δίον ωχρόν καϊ ισχνόν καϊ πλήρες έκ διαφό
ρων έξανθιιμάτων. Έκ τής έξετάσεως μανθά
νει δτι ήτο ένός έτους καϊ έτρέφετο μί· γά
λατα καϊ ζωμούς. Ό Ιατρός διατάσςει όλο- 
όχερή σχεδόν κατάπαυδιν τοΰ γάλακτος, δί
δει ολίγον κρέας ωμόν καϊ μετά δίαιταν έπι- 
μελή τό μικρόν καλλιτεοεύει, έπανακτα τήν 
όρεξιν καϊ αί κακοδιαθεόίαι παύουν.

Πρός τούτοις ήξεύρετε ότι τά οΰτω τρεφό
μενα παιδία πόσον ευκόλως προσβάλλονται 
άπό δυσπεψίας μέ ένα μικρό παξιμαδάκι, ένα 
κουφέτον ή καρπόν τό όποιον κατά τύχην τοΰ 
δίδει ή τροφός του ;

Όταν λοιπόν άπογυλακτωΟή τό βρέφος, πρέ
πει πάλιν νά παραιτηθώμεν πάσιις προφυλά- 
ξεως, καϊ ίιμποροΰμεν νά τοΰ δίδωμεν ο τι δή 
ποτέ νά τρώγμ: Ούδαμώς. 'Υπάρχουν μεγά
λοι οϊ όποιοι καθόλου ή δυάκόλως χωνεύουν 
τά λαχανιιά. τής σάλτσες τά παχέα κρέατα, 
τά φασόλια, τό κυνήγι, κλπ Τά τυιαΰτα έδέ- 
σματα φρόνιμον είναι νομίζομεν, να μή δί
δονται καϊ είς τά θρέψη, άφοΰ ύπάρχουν τόσα 
άλλα πράγματα Τό ψητό καϊ βραάτό κρέας αϊ 
όρνιθες τά αύγά, τό βούτνρον. τό γάλα, ή ό
ριζα, μερικά λαχανικά, καϊ αί κομπόσται. Ιδού 
αξιόλογος κατάλογος διά τό menu τών μικρών 
μας· Όσον δ' αφορά τά ποτά, πολύ εύλογω- 
τάτη είναι ή συμβουλή τών περισσοτέρων ια
τρών νά μή δίδεται είς τά παιδία μέχρι τοΰ 
πέμπτου έτους έκτος τοΰ γάλακτος άλλο τι 
είμίι ύδωρ, καϊ κατ’ ούδένα δέ λόγον οίνος, 
ζύθος, μηλίτης κτλ'

Μερικοί γονείς όμως καϊ είς τό ζήτημα 
τοΰτο είναι υπερβολικοί. μή άναγνωρίζοντες 
ώς ώφέλιμον ούδέ αύτό τό ύδωρ είμίι μόνον τό 
γάλα. Καϊ αν διψάόι,ι μετά τόν ζωμόν τού· δί
δουν γάλα, έάν διψψ κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
φαγητού του. πάντοτε γάλα τοΰ δίδουν Τήν 
νύκτα πάλιν γάλα. Καϊ τότε συμβαίνει έν διε
τές, έπϊ παραδείγματι. βρέφος, νά λαμβάνι.ι 
καθιιμι ρινώ; πλέον τής μιας καϊ ιϊμισίας λ(- 
τρας γάλακτος ώς ποτού ΟΙ γονείς τον 
όμως δέν συλλογίζονται διϊ τό γάλα δέν είναι 
ιϊπλοϋν ποτόν άλλά θρεπτικώτατον φαγητών, 
πεοιέχον λευκωματοειδή συστατικά, ορυκτά 

άλατα καϊ λιπαρός ούσίας καϊ έπομένως δτι 
τό παιδίον τό όποιον έν μέάφ τοΰ φαγητού 
του πίνει καϊ γάλα όμοιάζει μέ τούς λαιμάρ- 
γους Ανθρώπους τούς τρώγοντας ύπει βολικόν 
κρέας. Τό όποτέλεάμα είναι οτι Απέρχονται 
δυάπεψίαι, ήμικρανίαι καϊ έκζέματα.

Τροόΐι Λλϊγη

Αλλά καλή.

Γενικώς τά νήπια έχουν καλήν όρεξιν καϊ 
χ αθείς είναι όλίγον λαίμαργα τρώγουν πολύ. 
Έν τούτοις μένομεν εύχαριότημένοι, μέ τήν 
ιδέαν δτι δσον περισσότερον τρώγουν, τόσο 
καλειτέραν ύγείαν θά έχουν. Είναι μέγα λά
θος. ’Αναμιγνυόμενοι είς μεγάλα ποσά αί 
τροφαί, μένουν έπϊ πολύ Αχώνευτοι έν τώ 
άτομάχω. ζυμοΰνται καϊ σχηματίζονται Αληθή 
δηλητήρια τά όποια έρεθίζουν κατά πρώτον 
τά τρυφερά τών μικρών έντόσθια Έπειτα περ
νούν είς τό αίμα, είσβάλλοντα οΰτω είς τά 
όργανα, τών οποίων καϊ διαταράσσουν τήν 
λειτουργίαν. Έάν οί γονείς των Ανοίξουν τά 
ιατρικά βιβλία δέν θά εΰρουν τό τέλος τών 
Ασθενειών τών παιδιών, τά όποια τρώγουν 
πολύ.

Πρέπει λοιπόν νά συνειθίάωμεν τά παιδιά 
προόρως νά άρέσκωνται είςτό πρέπον.

’Ιδού διάσημου παιδιάτρου συμβουλή διά 
τό φαγητόν παιδιού, εισερχομένου εϊς τό τρί
τον έτος. Μικρόν πρόγευμα : γαλατόσουπα μέ 
έν παξιμάδι ίϊ όλίγόν άρτον. Γεύμα : αύγόν, 
κρέας, ψάρι, μυαλό —κατ’ έκλογήν— πουρέ 
πατάτες, άρτον, καϊ γάλα ΙοΟδραμια. Δειλι- 
νόν : 2 50 δοαμια γάλα, ενα παξιμάδι ίι όλί
γον άρτον. Δεϊηνον γαλατόσουπαν. ίι ζωμόν, 
ώριμα λαχανικά, κομπόστα μήλων ή πολτόν 
φρούτων, |5θ δράμια γάλακτος καϊ άρτον-

Άλλά καϊ πάλιν ό κατάλογος οΰτος είναι 
βαρύς διά τό θερμόν ήμών κλίμα, καθότι έ- 
γράφη ύπό ιατρού κατοικοΰντος τήν 13. Εύ- 
ρώπην.

Καθώς οί μεγάλοι, ούτω καϊ τά παιδία πρέ
πει νά τρώγουν είς τήνώιιόμένην ώραν. 'Υ
πάρχουν μικροί, οϊτινες άνά πάσαν στιγμήν 
ζητούν νά φάγουν. υπάρχουν δέ δυστυχώς καϊ 
γονείς, οϊτινες -χαίρονται βλέποντας πόσην 
καλήν όρεξιν έχουν τά παιδία των. Λοιπόν 
οί κύριοι οΰτοι πρεπει νά γνωρίζουν οτι ό 
στόμαχος δέν είναι τόσω φιλόψρων δάω φαντά
ζονται. Δι’ αύτόν ή χώνευόις δέν είναι τέρ- 
ψις, άλλ’ έπαχθής έργαάία καϊ καθώς τά λοιπά 
μέλη μας έχουν Ανάγκην Αναπαύσεως κατόπιν 
κοπιώδους έργασίας, οΰτω καϊ ό στόμαχος έχει 
μεγάλην Ανάγκην άναπαύσεως-

Ίδού αί άυνέπειαι ένός λοιμάργου παιδιού’ 
Μέχρις ήλικίας έξ έτών. Αναφέρει ό παρισινός 
ιατρός Κόμπυ, άνετράφτι τό παιδίον αύτό ρω- 
μαλοϊον, γερόν καϊ έχον κάλλιστα- Μίαν όμως 
Λμέραν σταλλέν είς τήν έξοχήν Αρχισε νά 
τρώγμ Από όλα καϊ είς κάθε στιγμήν Ποιον 
τό Αποτέλεσμα ; Ένώ οί γονείς του έπερίμε- 
νον νά μεταμορφώσει έπϊ τά βέλτιω Λ έξοχή 
το παιδί τους, αίφνης τό βλέπουν άγνώριάτον, 
άσθενές καϊ μέ διαρκή ευκοιλιότητα και νά 
έξεμή δ,τι έτρωγε. Ήναγκάσθησαν δέ πρός 
θεραπείαν νά τοΰ ορίσουν τακτικήν τροφήν 
καϊ δίαιταν μακράν.

Επίσης Αναγκαιότατος είναι νά συνειθίζο- 
μεν τή μικρά νά τρώγουν Λσύχως και νά μα<3- 
σΟΰν καλά τάς τροφάς. Τοΰτο είναι σπουδαιό-

τατον, διότι τότε αί τροφαϊ πέπτονται εύκό- 
λως, όταν είναι διαμελισμένοι καλά καϊ βε- 
βρεγμέναι διά σιέλου. Έκ τής κακής δέ συνιι- 
θείας τών παίδων νά τρώγουν γρήγορα προ
έρχονται αί πλεϊσται τών ασθενειών. "Απαξ 
δέ συνειθίση τις είς τό τρώγειν σιγά, αίωνίως 
θά διατηρήσμ τήν καλήν ταύτην συνήθειαν. 
Μία δέ λαϊκή συμβουλή λέγει: «Όταν τρώγμς 
σιγά, καϊ περπατεΐς καλά ώριόμένως θα' είσαι 
ύγειής . ' (’Ακολουθεί)

0 ΜΕΓΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ
(«ανέχεια έκ τού προηγουμένου τεύχους)

V

ς'ρ'SIISTOS ΚΑΙ II ΛΙΙΓΔΟΧ είνε ζί δυο έπί τοΰ 
Ελλησπόντου ζντικείμενζι πόλεις ή μέν 

έπί τής Εύρώπης η δέ έπί τής ’Ασίας. Είς τήν 
Σχστόν ό κζτά γήν στρατός τοΰ ’Αλεξάνδρου 
φθζσας ευ.-ε τόν ελληνικόν στόλον σύμπαντζ ζζί 
άκολύτος ήρξζτο ή διάβασις τοΰ στρατοΰ.

Στιγμαί υπέροχοι. ΊΙ Ευρώπη έζήτει νά 
μεταδώση) τά φώτα της εί; τήναδελφήν Άσίζ.ν 
διά τών όπλων. "Αλλοτε βζρβαριζαί όρδζί έπί 
τοΰ αύτοΰ μέρους, άντιθέτως όμως βζίνουσαι 
χλάλζζον έπί τ·/· διαβάσει, όνειρευόμεναι κατα
κτήσεις,λαφυραγωγίας ζζί /ώρας φόρου ύποτε- 
λεΐς νζ κζταστή,σωσι. "Ηδη έλληνικαί στρζ- 
τειζι ζπήρχοντο εί; χώρα; σκοτεινά;, νέας πό
λεις νζ ιδρύσουν ζζί τόν ελληνικόν πολιτισμόν 
νζ επιβάλουν.

ΙΙρώτο; ό ’Αλέξανδρο; πζτεΐ τό ’Ασιατικόν 
έδαφος, άφοΰ έπί τχς ναυρχίδος έν τώ μέσω 
τοΰ 'Ελλησπόντου έτέλεσε σπονδής έκ χουσής 
φιζλχς. Ειτζ εί; τό ’Ίλιον άνελθών έθυσε τχ 
Αθχνζ, άνέθχκε τχν πανοπλίαν του ζζί ελζβε 

όπλα τινζ τών ηρώων τοΰ Τρωίζοΰ πολέυ.ου. 
τζ όποϊζ συν/,θω; εί; τά; μζχζς έφερον πρό 
ζυτοΰ οί ύπζσπιστζι του. Τέλος εί; ζΐωνίζν 
ζνζμνχσιν τχ: μεγάλη,; τζύτχ; έπιχειρήσεω; 
ήγειρε βωμού; εί; τιμήν τοΰ Διό;, τχ; ’Αθή
να; ζζι τοΰ Ήρζκΰέους εί; άμφοτέρζ; τζ; 
κατέναντι ζκτζ; τών δύο ηπείρων.

Αι δυνάμει; τοΰ ’Αλέξανδρου, ζνζλόγω;τοΰ 
έργου οπερ ό στρατηγό; έπεχειρχ χσζν δυσα
νάλογοι. Τό σύνολον τών πεζών ήσζν 30,000 
•ΖΖΙ ίππε·; ί.ήΟΟ. Χρήματα δέ ελάχιστα, ζζτά 
τινζ; ιστορικού; μολι; έπζρζοΰντα πρό; συντή- 
ρησιν τοΰ στρζτευμζτζτο; έπί τριάκοντα ήμε
ρα;. Οι αριθμοί ουτοι ώχριώσι πρό εκείνων οΰς 
1·>0 έτχ πρότερον ό Ξερξη; ειχεν αθροίσει.

Κζί ομω; τά αποτελέσματα ύπχ;ξζν ζν- 
τίθετα.

Αλλά τό^ κράτος ού τχν είρχνχν ήρχετο νά 
οιατζρκξτ) ο νεαρό; στρζτχ/.ατχ; είς ποιαν 
κζτάστασιν εύρισζετο ; Εϊνε ζζιρό; πριν ή δια- 
τριψωμεν έπί τών συρράξεων τών δυο στοζ-
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τειών νά ρίψωμεν έν βλέμμα καί έπί τοΰ ΙΙερ- 
σιζοΰ κράτους.

"Οταν ό Φίλιππος έμελετχσε καί άπεφά 
σισε τήν εκστρατείαν ταύτην κζί μάλιστζ 
ήρξζτο τών εχθροπραξιών διά δυο στρατηγών 
περαιωθεντων είς ’Ασίαν, ό Δζρεΐος διέταξε 
τά δια τχν άμ.υναν άνζγκζϊζ. ’Ενώ δε, ένό- 
μισεν οτι ό θάνατο; τοΰ Φίλιππου καί ή ζνάρ- 
ρησι; τοΰ ’Αλεξάνδρου άπεσόβχσαν κζθε κίν
δυνον κζί διέκοψε τά; παρασκευές, έξζίφνη; 
πρό τής απίστευτου δρζστηριότχτος τοΰ νέου 
βασιλέως κζί τών αλλεπαλλήλων θριάμβων 
του, μαντεύσας οίο; ζζτζρράκτχς θά έστρεφε 
τον άκατάσχετον ροΰν του κατ’ αύτοΰ έπανε- 
λαβε δραστηριότερον τά; παρασκευής.

’Ο κράτιστος Φοινικικό; στόλο; συνεπλχροΰ- 
το. Οί σζτρζπζι τή; Λυδίας καί Φρυγίας ζζί ό 
έλλχνΜέμνων διετάχθησαν νά νζ συγκροτήσουν 
στρζτεύμζτζ έξ Ελλήνων μισθοφόροιν, ών τη,ν 
ανδρείαν περί πολλοΰ έποιοΰντο. "Ετοιμο; λοι
πόν ό μέγα; βασιλεύ; άνέμενε τόν Άλέξζνδρον. 
φζντζζόμενο; οτι κζί οί ΙΙέρσζι θά ήσαν έξ 
ίσου ικανοί νά κατασυντρίψουν τχν έπερχομέ- 
νην στρζτειάν, ώς άλλοτε ποτέ οί ' Ελληνες 
έδίδζξαν τού; προκατόχου; τ'·υ.

IV
Ό ’Αλέξανδρος ώ; καλός στρατηγός κατέ

στρωσε όλο το σχεδιον τχ; έκστοζτεί»; κζί 
εμελετχσεν αύτό. ’Απεφάσισε δέ κατά πρώτον 
νά έκμηδενίση τών ΙΙερσών τχν ναυτικήν έν 
Μεσογειω δύναμιν, κζτακτών άπασαν τήν δυ
τικήν αύτών παραλίαν, άπό τοΰ Ελλησπόντου 
μέχρι τχς Αίγυπτου.Τό μέτρον τοΰτο ύφ’ όλων 
κρινετζι ώ; έπιτυχια πρώτης τάξεω;, ένώ τοΰ 
Δζρείου ή ζπρζξίζ μχ πζρζσχόντω; άντίστζ- 
σιν εί: τχν διζβζσιν τοΰ ’Αλεξάνδρου έν Έλ- 
λχσπόντω δια τοΰ ίσχυροτέρου του στόλου, 
κρινετζι ώ; πρώτχ; τάξεω; απερισκεψία. ’Ί
σως ό ταλαίπωρος έσκέφθχ, οτι ή έλλχνικχ 
στρζτειά ζπζς είσελθοϋσζ εί; τχν Ασίαν δέν 
θα διέφευγε τχν τιμωρίαν του.

Σφάλμα μεγιστον έπ’.σχς τών Ιίερσώι ήτο 
κζί ή ζπόρριψι; τχ; θζυμζσία; προτζσεω; τοΰ 
στρατηγού των "Ελλχνος Μέμνονος. έπιν.ένον- 
το; ν’ άποφόγωσι τχν έζ παϊζτάξεω; κ:ίσι- 
μ.ον μάχχν, άλλ’ άμυνόμενοι άπλώ; έν ’Ασία 
νζ μεταφερωσι τόν πόλεμον εί; τχν Εύιώπχν, 
προσβάλλοντε; τά; χώρα: τοΰ ’Αλεξάνδρου 
κζί ύποκινοΰντε; εί; έπζνάστζσιν τού; λοιπού; 
"Ελληνα;. II συμβουλή, ζΰτχ χτο όζιαονίζ 
οντω;. καθότι ό Αλέξανδρο; θά χνζγκζζετο 
νά διχάσχ τά; δυνάμει; του ή νά έπζνακάμψχ 
εί; τά ΐόια. Άλλ’ οί λοιποί τή; έν Φρυγία 
μεγζλχ; στρζτειά; στρζτχγοί, μχ θέλοντες 
άφ’ ενός νζ ίδωσι έρχμουμένζ; τά; προσοδο
φόρου; χώρα; των κζί έξ άντχζιλίζ; πρό; τόν 
Ελληνα στρατηγόν, άπέρριψζν τχν συμ
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βουλήν του, έχοντες δέ πεποίθησιν είς τάς 
δυνάμεις των άνέμενον τόν ’Αλέξανδρον παρά 
τάς οχθζς τοϋ Ερανικού ποταμού, έκ τής 
"ΐδής πηγζζοντος καί είς τήν Προποντίδα εκ
βάλλοντας.

Οί Πέοσαι εξέλεξαν τό περί τήν έλληνίδα 
πόλιν Άδράστειαν μέρος. κζταλαβόντες τήν 
δεξιάν άπόκρημνον καί υψηλήν όχθην, ώστε 
εύκολωτερον νά έμποδίσωσι τήν ποοέλασιν 
τοϋ στρατού. Ό ’Αλέξανδρος έπήρχετο βρα
δέως καί συνετώςτά πάντα επισκοπών καί τόν 
στρατόν του έπιμελώς έ'χων συντζγμενον. 
"Οταν δ’ έπλησίασε τόν εχθρόν αμέσως διέ
ταξε τήν πρός μάχην παράτζξιν τοϋ στρα
τοϋ του.

Σύμφωνα δέ μέ τάς προηγουμένως δοθείσας 
διατάξεις, ζί μαζεδονιζζί φάλαγγες συνετά- 
χθησαν έν τω μέσω μέ τούς στρατηγούς των 
έπί κεφαλής, δεξιά έτάχθησαν οί ύπασπισταί, 
οί σαρισσοφόροι, ή ίλη των έταίρων, πάντων 
δέ έστρατήγει Άμύντας ό Άρραβζίου. Τό ά- 
κρότατον δεξιόν κέρζς άνέλαβεν ό έτερος τοΰ 
ΙΙζρμενίωνος υιός, Φιλώτκς, μέ τό έπίλοιπον 
σώμα τών ετέρων, τούς τοξότας ζζί τούς άκον- 
τιστάς. Τό αριστερόν τής φάλζγγος άνετέθη 
είς τούς διαφόρους ιππείς, τους θράκας τούς 
συμμάχους καί τούς Θεσσαλούς. Τό ολον δέ 
στράτευμα. διηρέθη εις δύο πτέρυγας έξ ών τής 
δεξιάς ηγείτο ό Άλέξζνδρος, τής δέ αριστερής 
ό Ιίαρμενίων.

ΟίΠέρσαι έταξαν τάς δυνάμεις των αλλέως· 
άπεφάφισαν διά τοϋ ιππικού των κυρίως νά 
δράσωσι, τάξαντες τοϋτο έμπροσθεν καί όπι
σθεν τό πεζικόν.

Στιγμαί νεκρικαί καί αγωνιώδεις έπηκολοΰ- 
θησαν μετά τάς προετοιμασίας τζύτκς. Άμ- 
φότερζι αί στρατειζΐ ώςύπό συγκινήσεως συνε
χόμενα’. έσίγουν, ώς δ’ έκ τής έγγυτά.της με
ταξύ των άποστζσεως έθεώντο άλλήλους. Οί 
τών Ιίερσών δ’ αριστοι ηγεμόνες έννοήσζντες 
έκ τής λαμπρότητάς τών στολών κζί τής ΐύ- 
λαβείζς οτι είς τό δεξιόν ό ’Αλέξανδρος ήτο, 
μετέβησαν καί ουτοι είςτό αριστερόν,ένισχύσζν- 
τες ζύτό και διά τοϋ άείστου ίππικοϋ, ϊν’αύτοι 
κατά τοΰ Μζκεδόνος ήρωος άντεξελθωσι. ’Αλλ' 
ό καιρός έπειγει. Τ) Άλέξζνδρος διζτάσσει 
προσβολήν καί πρώτη όομα •«.ατά τάςιν ή ύπό 
Ιΐτολεμζ’.ον κζί Φίλιππον ίλη, βοηθουμενη ύπό 
τών σαοισσοφο’ρων ιππέων κζί τών πεζών,ευθύς 
δ' αμέσως είσπηδά είς τόν ποταμόν ό Αλέ
ξανδρος μέ τό δεξιόν σόμπαν έν ίαχαϊς κζί 
άλαλζνμοΐς, έθιμον τών ένθεων μζκεδόνων,κ· 
παεαίτητον έν τζϊς μάχαις.

Τό επιχείρημα ήτο δύσκολον. Οϊ Ιΐέρσαι άπό 
τοΰ ύψηλοΰ βάλλοντες ήσζν είς πολύ κζλλιτέ- 
έζν θέσιν, τών Μζκεδόνων πεισματωδώς πιοσ- 
παθούντων νά διελζσωσ·. διά τοϋ περσικού ιπ
πικού καί μεταφέρωσι τήν μάχην έπί τοϋ όπι

σθεν πεδίου. Τό πρώτον προελάσαν σώμα άπε- 
κρούσθη κζί έκλινε πρός τόν Απερχόμενον άκα- 
τασχέτως ’Αλέξανδρον. "Ιπποι καί άνδρες, 
ΙΙέρσαι καί “Ελληνες άναμίξ έν τώ ποταμ.ώ 
εμάχοντο. Άλλ’ή μακρά μακεδονική λόγχη 
έθριάμβευσε πρό τοϋ περσικοϋ παλτοϋ κζί ή 
άοιστεοα τών περσών πτέουξ ένέδωκε. ΊΙ υ.ζ- 
χχ αετεφε&θη χόχ έπί ττ,ς πεοιάόος. Είς τ/.ν 
πρώτην γραμμήν ό Άλέξζνδρος ώς ημίθεος μά
χεται. Τοΰ δόρατός του συντριβέντος στρέφεται 
πρός τόν “Αρκτον αλλά καί ούτος έμάχετο μέ 
τό ήμισυ τοϋ δόρατός του. 'Οπλίζεται όμως 
διά τοϋ δόρατός τοϋ Δημαράτου κζί ώς κεραυ
νός όρμα κατά τοΰ Μίθ'ριδάτου, γαμβρού τοϋ 
Δζρείου. Κτυπήσας κατά πρόσωπον τόν κατα
βάλει καί όρμα κατ’ άλλου ηγεμόνας τοΰ Ροι- 
σάκου, όν καί διατρυπά διά μέσου τοϋ θώρζ- 
κος. "Αλλως όμως ήγεμών ΙΙέρσης ό Σπιθριδά- 
τηςύψοϊ τήνχείρα ΐνζ κατζκύψη τόν ήρωζ,άλλ’ 
ή χειρ του κόπτεται δίχα ύπό τοΰ Κλείτονος. 
Είς έσχατον κίνδυνον περιήλθε πολλάκις ό Αλέ
ξανδρος,άλλα τέλος διασπά καί τό τελευταίου 
τών εχθρών ιππικόν καί διατάσσει τούς ύπασ- 
πιστάς καί τήν φάλαγγα νά επιπέσωσιν ήδη 
κζτά τοΰ ακεραίου έτι πεζικού. μή λαβόντος 
είσετι μέρος είς τήν μάχην. Τό αποτέλεσμα 
ήτο πρόδηλον. Οί ακατάσχετοι νικηται κατε- 
κρεούργησ.αν ανηλεώς τήν πολυπληθή ταύτην 
στρατειάν. ’Εάν έκ τών πολλών αφηγήσεων 
λάβομεν ώς αληθή τήν μικροτέρους αριθμούς 
φέρουσζν, έζ τών 20,000 πεζών μόνον δισχί- 
λιοι έσώθησζν, αίχμζλωτισθέντες κζί ουτοι. 
Εκτός δέ τούτων περί τούς 1000 ιππείς καί 
πληθύς ηγεμόνων εθυσιζσθησαν δι’ ν’ άποθα- 
τισθή τό όνομα ένός ποταμού, χάρον τοϋ Αλε
ξάνδρου.

Μετά, τήν περιφανή ταύτην νίκην ό ’Αλέ
ξανδρος περιεποιήθη τούς τραυματίας, έθζψεν 
έν πομπή τούς πεσόντζς. ώς κζί τούς ηγεμόνας 
τών ΙΙεισών κζί τούς ύπ ' αύτούς πεσόντζς μι
σθοφόρους "Ελληνας, διέταξε τόν Λύσιππον νά. 
ζατασζευάσή ανδριάντας είς 25 τών πρώτων 
φονευθέντων εταίρων, έχορήγησε προνόμια είς 
τούς γονείς κζί πζίδζς τών θζνόντων καί τέλος 
έ'πεμψεν είς Αθήνας τριζκοσίζς περσικάς πα
νοπλίας.ώς ανάθημα τή πολιούχο» Άθηνα μετά, 
τοϋ έξής έπιγράμμζτοςια’Αλέξζνδρος ό Φίλιπ
που καί οί “Ελληνες πλήν Λακεδαιμονίων, άπό 
τών βαρβάρων τών τήν ’Ασίαν ζατοικουντων. 
Τούς δέ αιχμαλώτους "Ελληνας τούς πολεμ.ή- 
σζντζς ύπό τούς ΙΙερσζς ηγεμόνας.πρός τιμω
ρίαν έξζ.πέστειλεν είς Μακεδονίαν ώς δούλους.

ΊΙ παρά τόν Ερανικόν πζ.νολεθρία τοϋ περ
σικού στρατεύματος κατέστησε διά μιας σχε
δόν τόν ’Αλέξανδρον κύριον τής Άσ’.κς.

Ο τροπαιοϋχος καί ένθουσιώδης στρατός 
του ένομιζεν έζυτόν ικανόν τά. πάντα νά κα- 
τωρθώσγ, ύπό τοιοΰτον βασιλέα. Ό Δζρείος
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άφ’ ετέρου καί ή χολή του σύιιπζσα, χυ,χ -·7, 
όλεΟρίζ αγγελία τοΰ θανάτου τόσων συγγενών 
κζί φίλων καί τής καταστοοφής τοΰ κοζτί- 
στου στρατεύματος των, περιήλθον εί; έσχατην 
ζΟυμίζν. "Ολοι δ’ ένόμιζον, οτι ο Μζκεδών 
ήρως, ό προκινδυνεύων είς τάς μάχας, ιδιό
χειρός κζταβάλλων τού: ζρίστους τών πολε
μίων κζί αείποτε άτρωτο; μενών ήτο περιβε- 
βλημένος διά θείας τινός δυνάμεως.

Τό αποτέλεσμα ήτο εύνο’ίκότζτον διά τούς 
"Ελληνας. ’Ακατάσχετος ό ’Αλέξανδρος όρμζ 
κζτά τών Σζρδεων ας ό φρούραρχος άμζχητί 
πζραδίδει, είτζ κατά τής ’Εφέσου, ήν άνζι- 
μζκτί καταλαμβάνει, απόδρασης τής φρου
ρά;, απελεύθεροι πλείστζς ιωνικά; καί αίωλί- 
δζς πόλεις καταλαμβάνει κζί τήν όχυράν Μί
λητον κζί επιτίθεται κζτά της ισχυρότερα: 

’Αλικαρνασσού,ήν έπί τέλους καταβάλλει.
Ειτζ διαμοιράζει τά; δυνάμεις του καί ό 

μέν Πκρμ.είνων πέμπετζι έπί τήν Φρυγίαν, 
αύτό; δ’ επερχετζι πρός κατάκτησιν της Λυ- 
κ'.ζς, Ιίαμφυλίας καί Ιΐισιδίζς.

Διατριβών δέ εί; τήν τελευτζίζν ταύτην 
χώραν, έκοψε κζί τόν πολυθρύλητου Γόρδιον 
δεσμόν, λΰσας ουτω τόν παλαιόν χρησμόν, οτι 
Οελει κατζστή κύριος ζπάσης τής ’Ασίας όστις 
ή'Οελε λύσει τόν δεσμόν τοΰτον.

Έπί πλέον τοΰ εύτυχοΰς κζτακτητοϋ, ή 
τύχη κζί πάλιν ήλθε Βοηθός. Ό εμπειρότατος 
τοΰ Δζρείου "Ελλην στρατηγό; κζί ναύαρχο; 
Μεμνων, ό διά τοΰ στόλου του κυρίαρχων έπί 
τής θαλάσσης, ένω εύοίσκετο εί; πέρα; σπου
δαιότατου έ'ργου, νά μετζφεργι τόν πόλεμον 
εί; την 'Ελλάδα καί ζύτην τήν Μακεδονίαν, 
αποθνήσκει αίφνηδίως. Περίλυπος ό μέγας βα
σιλεύς, ούδένζ αντάξιον τοΰ Μέμνωνο; εύο·.- 
σκων, καταλυπεί τά μεγζλοφυεϊ σχέδια τοΰ 
Ε λληνος στρζτηγοΰ, ώς μή δυνάμενος πλέον 

νάτα έφαρμ.ώσγι κζί έκ τή; αμυντικής Οέσεως 
αποφασίζει νά έξέλΟη, δίδων μεγάλην μάχην 
εκ πζραταξεω;.

("Επετζι συνέχει)

ΓΝΩΜΙΚΑ

Π έλλειφις λογικής είναι ή καλλιτέρα άπό- 
δειξις τής ειλικρίνειας.

Τολάτόη
>—<

Είναι λυπηρόν ν' αγαπά τις χωρίς ν' άντα- 
γαπΰται, άλλ' είναι πολύ λυπηρότερου να μή 
Αγάπη. τις ποσώς.

Μιινρϊκιος Μιιίτερλιγγ

Ή επιείκεια πολλάκις κρίνει έσφαλμένως, 
άλλ' ένεργεΐ δικαίως.

’Ey Βιρτάΐλιερ
>—<

Ο,τι νομίζει τις αμέλειαν, ενίοτε είναι. Α
δυναμία.

AiyiZioc Ιϊόντιχ

Έάν τό νποφέρειν ήτο πραγματικώς μαν- 
θάνειν. θά ύπήρχον όλίγιστυι αμαθείς ίν τώ 
κόσμο) τούτοι.

Κυρία δί Μπλοκεβέλ

Ούδέν συγκρίνεται πρός τήν σκληρία ητα 
τής μι/ άγαπώοης πλέον.

★ ·*

>♦<

'U μεγαλειτέρα ίκανότης τον Ανθρώπου 
είναι ή τιμιότης.

Κόριιόόα Διάνο

miA ςτπιβουλη εκαςτοτε

7 ο τέλος τοΰ -χειμώνος ίπΐ'/έρει συνήθως, 
ώς πολλοί ι9ά παρετήρησαν, πολλά; και δια
φόρους Ασθενεί· ς, οΐον, πονοκέφαλον, ζάλην. 
Ανορεξίαν, κοτμίματα, δυσκοιλιότητα κτλ. τάς 
όποιας «>■ <5ϊ>· πρελάβωμεν. καταλήγομεν είς 
πρόοκλησιν ιατροί·, οίκονρίαν επί τινας ήμε- 
ραο κτλ.

Πρός πρόληφιν ΰλων τούτων καλόν είνι ι 
νά λαμβάνη τις τουλάχιστον έπί μίαν εβδο
μάδα όπόταν είσερχϋμεθα εις τήν άνοιξιν, ολί
γον καλόν κονιάκ ή ροϋμιον έντός ΰδατος ή 
τοΰ τε'ίου κατά πρωίαν καί εσπέραν πρί· τοΰ 
προγεύματος καί τοϋ ΰ τνου.

Ό ιατρός <5ας

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου τεύχους)

\| Μ:.\βι·ρύτεσθι έδα> επάιω μόνοι;
'Όχι- Είναι ώραΐα, καθαρός αέρας. Έ- 

συνειθίσσμεν. 'Έπειτα έρχετ· ι τόσος κόσμος 
κάθε λίγο. Κι.ί άμα θέλομεν συντροφιά κνττά- 
ζομεν κάτω καί παρηγορονμεθα. Παρατηρή
σατε τί κόσμος κάτω είς τήν πλατείαν.

— Νοί. τί μικροί δπου εί>αι οί άιθροιποι 
κάτωθι ήμών, λοιπόν. ευχάριστοι·μεν. Χαϊρε.

— Δέν θά ίδήτε κοι έδώ> τό μέρος, δπου 
είχαν οί “Αγγλοι τά κανόνια τους ;

— "Α, είχαν και ίδώ κανόνια ; Ωραία θέ- 
σις, έκ τοΰ Ασφαλούς.

— Ναι, άλλά τά έπήραι μαζύ τους. ίίι 
μάς Άφησαν τίποτε.

— Πώς δεν μάς αφησι ν τόσα ωραία μέρη; 
τόση ρομά'τσα ;

— Τί. τά θέλεις αυτά, καλείτερα νά μή έφευ
γαν "Εχυμεν δυστυχίαν τώρα.

—"J, είσαι απ' έδώ. μά και αυτοί τώρα 
τό μετενόησαν.

τό ξε.νυδο-χειον, 
Βενετίας, δπου 

; τοΰ δροσερού

Μετά τοΰτο μετέβημεν είς ι 
ίνθα διέμενον, τής 'Ωραίας 
ώς συνήϋοις ίδειπνοϋμεν ενιός 
καί ευχάριστου κήπου του καί ιιφοΰ παρέμεινα 
τόσον δσον άπητεΐτο διά 
ιως καί χ··ρταστικώς σειράν ίς 
εύγευστων φαγητών μετά πάντοιν τών 
άρεκτικών καί καρυκευμάτων καί 
καί γλυκυσμάτων, ι'ος καί εξαίρετου 
ζύθου, άπήλθον έκείθεν καί μεταβάς έκάθισα 
εις τήν (όραίατ πλατεό.ν τής Κέρκυρας α—πι-

νά γενι'Ιή τις άνέ- 
ες ώροίιυν καί 

έςαισίων 
καρπών 
oh ου ή

ι.ν·ίδι>'ο,δπου ό κόσμος άΙΙρύος, ως πρυεΐποι. 
συρρέει καθ' έκάστην εσπέραν, πρό; άκρόασιν 
Ιδίως τής μουσικής καί είτα βαθμηδόν άπο- 
σύρεται μετά τί,ν δεκάτην ό’ιραν συνήθως 
Έγιο δέ ούτω παρέμεινα μέχρι τής δωδε- 
κάιης ώρας σχεδόν μόνος άποθαυμάζων τά 
παράΊοςα έθιμα τοΰ μικρ ΰ μεν εκείνου, 
άλλ’ έςαιρετυυ καί ε’·γενεσιά·ττυυ λαοΰ, δστις 
διιτήρησεν άσπίλως σχεδόν πάντα τά πάτρια 
• ί τοΰ ήθη κ· ί έθιμα.

Τό μόνον δέ άτοπον ίσως, δπερ παρατηρεί 
τις η’; οι’τοΰς. είναι ή συνήθης χρήσι; τής Ι
ταλική; γλώσσης καί ή συμπάθεια αυτών πρό; 
Λγγλικάς τινας έξεις. Ευχαρίστως δμως άντε- 
λήφθην. οτι ό φιλότιμος ουιος λαός βαθμη

δόν Αποβάλλει πάσαν ξενικήν χροιάν, καθόσον 
καί σποοτέργοι-ειν οί πολλοί πλίον νίι ομιλώ- 
σιν Λγγλωτι ή Ιταλιστί, άποφενγουσι δε οί 
έγγράμμιποι τά ξενικά έθιμα Οί δέ πρού
χοντες καί τής άι απάτης τάξεως μορφοϋσι τά 
τέκνα των τις τά ίλλητικά λύκεια καί γυμνά
σια πάνυ έθι ικαις καί έλλιμ οπρεπώς. ενώ πρό 
τικοσι.ετεΐι ς καί πέραν καθ' δλην τήν 'Επτά
νησον ήκοΐ'έ τις έκεΐσε τήν αγγλικήν καί ιτα
λικήν, ώς γλώσσας πρωτευούατις καί κυριαρ
χούσα; τοΰ τόπου.

'Απόλυτος ι ί£ις καί ησυχία έπεκράτει κατά 
τήν εσπερινήν εκείνην ήρεμυν κιΐ άοέλήνυν 
νύκτα, ι,ίδιος δέ οχιδίν εύρισκ.όμενυς έκεΐσε 
κα! που κι ί που σποράδην δα κρινομίνων θα- 
μώνων τινών. έν τή εκτεταμένη εκείνη πλα 
τείρ. δπου άλλοτε έπί τή; αγγλικής κατοχής 
κίνηαις μεγάλη έπεκράτει καί γυμνάσια μεγάλα 
πολλοΰ στρατί ΰ ιξετελοΰντο, εαυλλυγιζόμην 
τίμ- παρακμίμ καί ίγκοτάλειφιν ήδη τοΰ ά>- 
ρι ίου εκείνου μέρους καί Λπεη αινόμην πόσον 
ίιιαη ιρειικ'η ή θαυμισία ι ί'-ι η τήσος θά ητΟν 
άν είχετ άλλην ζωΐ,ν κι i άλλην όιει ιΐυΐ’σιι·.

Ό έκτακτος ο>ρι ΐος καί ποικιλόμορφος 
έιανιι έμοΰ βράχος, δστις πρό καιρού περιε- 
βλήθη τόν στρατιωτικόν αύτοΰ μανδύαν διά 
τώιν ιιχυρώιν πέριξ αυτού τοιχών κι ί επάλ
ξεων καί ό ηωτίζιον τ'ην κορυφήν αύτοΰ μέ
γας ναυτικός η άρος μοι άνεμίμνησκον έν 
ται’πώ τήν παλαιόν τρομερόν ίοτορίιιν τής νή
σου, κιθ)’ ήν ούτε γαλήνη, ούτε ήσυχίιι, ούτε 
άνάπουσις τότε έπεκράτει ουδαμοΰ. Διαρκής 
πό'εμος κοι διαρκής τρομοκρατία. 'Π νήσος 
αΰτη έθεωρεϊτο άιέκαθεν ή κλείς τοΰ Αδρια- 
τικοΰ πελάγους και ή αφετηρία στρατιεο'ϊκών 
έπιχειρήσεων πρός τήν έναντι “Ππειρον. Δι’ 
δπερ έπεβλέπετο κ 1 έφθονεύτο άπό τά Ισχυρά 
τότε Κράτη. Καί σήμερον είς τάς έλληνικά; 
χεΰρας περιελθοΰοα, είς τόν η υσικόν διάδοχον 
παοαδοθεΤσα. ν.αί'εύδει τό γε νΰν έχον,ίφηου- 
χάζουσα είς τιι; μ ητρικάς αγκόλας.άπαυδήσαοιι 
εκ τοΰ πολλοΰ άγώνυ; καί τοΰ πολλοΰ αΐιια- 
τος. Οί τως έοκιπτώμην τήν παράδοξον επι
κρατούσαν ήδη γαλήνην τοΰ τόπου, μηδόλως 
ύυσανοοχετώι· διά ιήν κατάσταοιν καί ένδομύ- 
χως εύγόμενος τοιαΰτα >■ άνοπα>/.ήσω τάχι
στα έν όμοια άσελήντρ νυκτί καί άπολΰτω τοι-
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αύτη γαλήνη Εν ταϊς ώραίαις πλατείαις καί 
άλλων υποδούλων έτι ήμετέρων χωρών.

Μεσονύκτιον Εοήμαινε τό ώρολόγιον παρα
κείμενης οΙκίας και είαέτι έθεώμην τήν πε- 
ριβάλλουσαν φύσιν, οτε οί δφθαλμοί μου ίστα- 
μάτησαν Επί ωραίου άνωθι μου λά/ιποντος 
Αστέρας, ΰστις ποσάκις, διελογίσθην, διήλθεν 
άνωθι τής θέσεως τούτης καί ποσάκις έίδεν 
εκεί μάγος καί φοβέρας πολιορκίας. Αλλ' 
ήδη τετίλεσται καί ή ωραία θέα του, είπαν, 
έγγυάται τοΰ λοιπού περί τής ειρηνικής προό
δου τής νήσου.

Καί πάλιν δέ είτα Αναβλέψας επί τά πέριξ. 
ε'ιδον μεγάλην φωτύβολίδα διασχίσασαν τον έ
ναντι ορίζοντα, καί ήτις {φώτισε πρός στιγμήν 
τον Αγέρωχου βράχον.ον Αποθαυμάσας τελείως, 
εμειδίασα εξ ευχαριστήσεως καί εγερθείς έΐτο 
μετέβην εύχαρίστως είς τήν κλίνην μου.

Τήν επαύριον πρωίαν συνέχισα τάς Επισκέ
ψεις μου είς διαφόρους καί περί τήν ίνδεκά- 
ιην ώραν συναντηθείς μετά τοΰ κ. .1. Κοτζο- 
νάνου χημικού καί προέδρου τοΰ I υμναστη- 
στηρίου μετέβημενπρός ίπίοκεγιντοΰ Ιδρύματος 
τούτου,τής Βιβλιοθήκης καί τοΰ Μουσείου Κέρ
κυρας, κείμενα πάντα ταΰτα εντός τοΰ κτιρίου 
τής ποτέ Ίονείον ’Ακαδημίας καί έίτα τοΰ ω
ραίου Γυμναστηρίου των.

Ταΰτα όμως δεν μοί εφάνηοαν άξια λόγου, 
τόσης προσοχής καί εκτιμήσεως, καθόσον ή 
Κέρκυρα δέν φημίζεται διά τά ταΰτα, ούτε 
είναι δυνατόν ν’ άμιλλαται προς τάς ’Αθήνας, 
ένθα τά πολλά Γυμνάσια καί τέλειον Χημείου 
καί αί ώραϊαι Βιβλιοθήκαι τιμούν τήν πρω
τεύουσαν καί ούτε να συγκριθονν δύνανται 
πρός τήν πενιχρότητα, σμικρότητα καί ευ
τέλειαν εκείνων. “Αλλως τε ή μικρά αΰτη νή
σος άπομεμακρυομένη ούσα τοΰ Βασιλείου 
δέν έχει τόν άπαιτούμενον αριθμόν θαμώνων 
καί μαθητών διά ν’ Ανάπτυξη τέλεια καθ’ όλα 
Ιδρύματα καί Ανάδειξη πρόοδον έφάμιλλον τής 
πρωτευούσης, όλύκληρος δέ ήδη ή Επτάνη
σος Αποστέλλει ώς επί τό πλεϊστον τοΐς μα
θητής της είς τά Γυμνάσια καί ’Ακαδημίας 
τών Αθηνών.

Τδ Γνμνοστ ήριον τούναντίον τής Κέρκυρας 
{θαύμασα μετ’ ευχαριστήσεως, καθόσον έκτι- 
σανείς ώραιοτάτην ύψηλήν τοποθεσίαν όπου έχει 
θέαν λαμπράν, ώς έκ τοΰ επιμήκους δέ σχή
ματός του προσέδωκαν αύτώ τό σχήμα καθ' 
δλα τοΰ ’Αθηναϊκού Σταδίου καί άπεμόνωσαν 
εντελώς τών παρακειμένων οικιών. "Εκτισαν 
δέ είς το βάθος και τά Απαιτούμενα διά τήν 
άμεμπτον λειτουργίαν διαμερίσματα, ήτοι γρα
φεία, Αποδυτήρια. </ υλακεΐον, ωθούσαν Αρκετά 
εύρεΐαν διά ξιφασκίαν κτλ· Ο κ. Κοτζο- 
νάνος μετ’ άλλων τινων μελών παρευρισκομέ- 
νων εκεϊ, μοί έ.πέδιξαν τάς πραγματικός προό
δους τοΰ καλλίστου των ΰφ’ άλας τάς επόψεις 

ωραίου τούτου σωματείου ώς καί φωτογραφίας 
τινας τών εγκαινίων καί τής ίορτής. ΓΤαρηκο- 
λούθησα δέ τάς Ασκήσεις μερικών μαθητών, 
άσκουμένων κατά τήν εύραν ταντην είς διάφο
ρα γυμνάσματα καί Απήλθον είτα μετά τοΰ 
ιατρού κ. Παπαδάτου έκεϊθεν. Έπιβάντες δέ 
τότε τής ιϊναμενούσης άμάξης του μετέβημεν 
εις περίπατον άνά τήν εξοχήν.

Τήν έπομένην έξετελέσαμεν θαλαοσίαν Εκδρο
μήν πρός τό Ποντικονήσι, τήν ώραίαν αυτήν 
λεγομένην νησίδα τοΰ Όδυσσέως καί έκεϊθεν 
ή θέα πρός τήν πόλη· οπιοθεν καί τήν ακτήν, 
ήν εξαίσια. Έκεϊθεν δέ έθαύμασα τό Γαστοΰρι 
καί τήν επαυλιν τοΰ 'Αχίλλειου ίκ τών κάτωθι 
τή αλήθεια παρουσιάζει μοναδικήν έκτα
κτον φυσικήν καλλονήν καί ώραιότητα. Οί λό
φοι, αί χαράδραι, τά δένδρα, αί φυτεϊαι καί τά 
Ανάκτορα είς τήν κορυφήν είκονίζουσιν ίν σύ
νολον μαγικής θεαματικής Απολαύσεως, κά
τωθι θεσπεσίου ορίζοντας καί γλυκυτάτου κλί
ματος.

'Η δύσμοιρος έκ'ίτη αύτοκράτειρα καί τά- 
λαινα γυνή, θελήσασα ν' Αποφυγή πλέον τόν 
θόρυβον κοίτα μοχθηρά βλέμματα τοΰ κόσ/ιυυ 
Ανεζήτησε πανταχόσε κατάλληλον μέρος, ήσυ
χου καί θελκτικόν, ενχάριοτον δέ καί υγιεινόν, 
όπου »·ά διέλθη μοναζουσσ καί φιλοσοφούσα 
τόν έπίλοιπον ασθενικόν πλέον καταοτάντα βίον 
της,διότι καλώς ψνχολογήσασα.ειδε τήν ματαιό
τητα τής έπιδείξεως καί εκεϊ. εύρε ησυχίαν τοΰ 
σώματος καί ήρεμίαν τής ψυχής. Έκ£Ϊδέανε- 
κάλυψε τήν κατάπαυση· τών Ανθρωπίνων πα
θών καί έκεΐ Ανεζήτησε τήν λήθην τοΰ αμαρ
τωλού παρελθόντος. Καί συνεπώς Απεφάσισεν 
ύπό τό παχύσκιον φύλλωμα τών ελαιώνων 
κατά τήν δροσόλονσιον καί θελκτικωτάτην κω
μόπολη' τοΰ Τ'αστουρϊου καί άνωθι θαυμασίας 
Ακτής καί έσαεί γαληνιώσης θαλάσσης, ώς 
κεκμηκυϊα χελιδοιν,κατόπιν πολυτάραχου βίου 
και Αγώνας καί ώς νεωτέρα υψηλή ερημϊτις 
νά κτίση μονάζονσαν καλύβην, Ιδίαν βασιλικήν 
μονήν εν ή κλαίονσα τήν ανθρωπίνην Αδυνα
μίαν, ι·ά εύρη τουλάχιστον θάνατον γλυκόν 
παρά τώ έλέει τοΰ θεού. Άλλά καί εδώ ήπα- 
τήθη καί εδώ έφθονήθη καί εντεύθεν έξεδιώ- 
χθη. εύροΰσα Αλλού οίκτρόν καί ελεεινόν δια 
μίαν θψηλήν Ατυχή τόν θάνατον'.

’Αδυσώπητε θεέ.' Άφήκες εκεϊ διαρκή τά 
έργα τής Ανθρώπινης καταστροφής, διαν.όψας 
τήν θέληση- μι<ϊς βαοιλίσσης καί Ανι.θέσας είς 
κρατοιόν άλλον μονάρχην τήν συνέχειαν τών 
βουλών σου.

Εστω 'II δυστυχής γυνή προοισθανθεϊοα 
τό τέλος αύτής εγγύς και βλέπυυσα, άτι ή δόξα 
αυτής καταρρέουσα θά ίξηφανίζετο, έστράφη 
πρός τήν αργμίαν 'Ελλάδα, όπόθεν τά στοι
χεία ήρύαθη καί έπηξε τϋ νέον ’Αχίλλειου,πο- 
λ.υτελές ,άφθ ιτον.

Έν έτει 1888 ήρξαντο αί έργασίαι τών ’Α
νακτόρων της, αϊτινες έπερατώθησαν τώ 1891 
μετά πάσης μεγαλοπρείας, εύμαιρείας καί χλι
δής, έκ δύο δροφών και Ισογοίου,συνισταμένων, 
καλλ.ωπισθέντων δέ διά λαμπρών περιοτηλίων, 
κηπαρίων, Αγαλμάλων, Ανδήρων, κτλ. καί δι- 
ακοσμηθένττσν διά τοΰ χρωοτήρος Αρίστων 
καλλιτεχνών.

’ Ηδη τά Ανάκτορα ταΰτα ώς καί δλη ή 
Έπαυλις τοΰ ’Αχίλλειου μετεβλήθησαν μετά 
τήν Αγοράν αύτής παρά τοΰ Αύτοκράτυρος τής 
Γερμανίας, ή δέ όνομαοία έμεινεν ή αύτή.Καί 
τοΰτο εύνόητον, διότι μόνη ή ’Αρχαία 'Ελλάς 
δέν έχει εχθρούς, καθόσον πάνιες τήν σέβον
ται καί έκιιμώοι.

Τό έσευτερικόν ιών Ανακτόρων σχεδόν ου
δόλως μετεβλήθη, διαρηρηθεϊαης καί τής αυτής 
διακοσμήσεως, ήτις τυγχάνει κατά τό πλεϊστον 
Πομπηϊανοΰ ρυθμού.

Εισερχόμενος τις διά τής κυρίας προσό- 
ψεοίς εις τά Ανάκτορα ταΰτα, Απαντά μικρόν 
δωμάτων, ένθα έξακολουθεΐ διατηρούμενος 
κομφότατός τις χαριτωμένος ναός, εν τώ όποιοι 
ή μεταοτάσα αύτοκράτειρα καθ' έκάστην, ώς 
λέγεται, ήκροάτο τής θείας λειτουργίας. 'Ητο 
δέ καλή χριστιανή.

'Αριστερόθεν κεϊται ή ώραία ι ΐθουσα τοΰ 
φαγητού καί παραπλεύρως τό καπνιστήριου 
είς τάς στέγας τών όποιων άριστοι ’Ιταλοί Καλ- 
λιτέχναι Απεικόνισαν σκηνάς τυραίος, Ινώ έπί 
τών τοίχων αύτώι έζωγράφησαν διαφόρους ω
ραίους Αρχαϊκός παραστάσεις είς συμπλέγματα 
ποικίλων έρωτιδέων,έκ τών χειρών τών όποιων 
έκφενγει άπλετου ήλεκρικόν φώς. καταλλήλως 
διοχετευόμενου κι:ί θαυμασίως διαφωτίζω- καί 
λαμπρίνον τ'ην έξοχικήν ζοφεράν μονοτονίαν 
τοΰ ’Αχίλλειου.

Άνερχόμενός τις διά τής κεντρικής κλίμα
τος είς τήν πρώτην δροφήν τών ανακτόρων, 
ΐμχζ χρησιμεύει ώς διαμέρισμα τοΰ Άύτοκρά- 
κορος μένει έκθαμβος πρό τής καλλονής τών 
έπίπλων, τής χλιδής έπί τών ελάχιστων ώς καϊ 
τής έκτακτοι· διακοσμήσεως, καί τοΰ ποικίλλου 
ρυθ/ιοΰ τών αιθουσών. Ο κοιτών τοΰ αύτο- 
κράτορος φέρει ρυθμόν.ίουδοβίκου ΙΑ καί τό 
γραφείο,· αΰτοΰ περικαλλέοτατο<- καί σοβαρό- 
τατον είνε ρυθμού τής α Αναγεννήοεωςυι. 
Ji ά/./.αι αΐ'^ουσαι έπίοης δευτερευούσης οπου- 
δαιότητος, είσιν επίσης εκτάκτως ώραϊαι καί 
μεγαλοπρεπείς.

(Έπεται τό τέλος)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙ0Ν
ΚΕΝΤΡΟΦΓΞ ΔΥΝΑΜΙΣ
ΊΙ μετάδοόις τοΰ κτύπον

Θ\ ΠΑΡ.ΧΘΙίΣίΙΜΕΝ σειιάν πειρ9![χάτων, ατινζ
■ή φυσική έττεςηγεΐ ώς άποτελέσ,Λκτζ τ-7,ς 

κεν-ρόφυγος δυνάμεως και τά όποια έν τούτοι; 
■ήμεϊς Οεωροϋιιεν ώ; άλλην φυσικήν συνέπειαν 
τή; κινήσεως, τοΰ ήχου, κτλ.

Θεσατε κατά σειράν αερικά νοί/.'σριζτα έπί

τής τρκπέζη; καί διά τοΰτελευταίου κρούσατε 
αίφνιδίω; τό προτευλευταΐον, ρίπτοντες αύτό 
έπί τούτου άποτόαως. Τ', δε θά γίνζ, ;

Θά κρουσθωσι πάντα κλλεπαλλήλω; τά νο- 
[Λΐσ|χατκ, τό δέ εί; τό άκρον έναντι κείυ.ενον 
θ’ άπου.ακρυνθή έπ ’ αρκετόν τών άλλων.

Είναι τοΰτο άποτέλεσρια τή; κεντροφυγο; 
δυνάιχεως ;

’Αλλά τότε αν θέσωυ.εν κατά σειράν δέκα 
ανθρώπου; καί ώθήσωυ.εν τόν τελευταϊον, βε- 
δαίω; ό είς τό έναντι άκρον κείυ.ενος θά πέσ-/). 
Άλλ’ έκ τίνος αιτίας; Άπλούστατα, διότι ό 
τελευταίος ώ'θού;ζενος δέν έχει ποΰ νά στηριχθή. 
Ιίόσον ελαφρώς οί πρώτοι φυσιολόγοι έςηγησαν 
τά φυσιολογικά ταΰτα φαινόμενα ί

Φ.

ΤΟ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ,,
Ε'ινε τό πρωτοτυπώτερον περιοδικόν τής 

’Ανατολής.
Μόνον εικόνες μεγάλος καϊ καλλιτεχνικός 

περιέχει. Τοπεϊα. πόλεις, γεγονότα, εορτάς. 
προσωπογραη ίας. καλλιτεχνικούς πίνακας κλ.

Τό 4ον τεύχος περιέχει : Θαυμαοίαν εικόνα 
τής 'Αγίας Αικατερίνης, έργοτ τοΰ ΙΐΐιίιΙο.Τήν 
τελευταίαν φωτογραφίαν τού πρίγκηπος Νικο
λάου καί τής πριγκ. Ελένης μέ τήν ίθνικήν 
Ενδυμασίαν. Ί'ό αύτοκίνητον τοΰ βασιλέως εις 
τάς χιώνας. 'Αθηναϊκά! έορταί, τά Κούλουμα 
καί τά Παναθήναια. Τό Κάϊρον τής Αίγυπτου, 
τίκόνες τού Ααϊκοΰ έράνου καί έξοχου έργου 
τοΰ Στεφάνωφ αί Αυσμαί τοΰ βίου.

Έκδόται : * Αδελφοί ΙΙοίντεζη
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑ

ιφαρ^ιώΟη τό σχέδιόν του Καί σήμερον τά 20όρωφα 
καί 30όρωφα οικοδομήματα είνε αί συνήθεις οίκίαι τών 
μεγαλουπόλεώντων. Ή οίκονομία τοϋ χοίρου είς τήν οί- 
κοδομήν είνε λίαν έπικερδής καί οϊ έπιχι ιριιματίαι κά
τοικοι τοΰ Νέου Κόσμου ύπέρ πάντα άλλον ήθελον έ- 
πωφελιιθζι τούτου.

Ή δέ ώφέλεια έκ τοϋ έλατηρίου της μεγίστης φιλο
χρηματίας τών ’Αμερικανών είνε μεγίστη διά τήν μη
χανικήν Ιδία τέχνην, καθότι ό γόνιμος νους των πλεϊ- 
στα έφεΰρε καί έφήομωσε.Γέφυραι παμμέγισται καίστε- 
ρεώτατοι. οίκοδομαί πελώριοι καί Ασφαλείς, σιδηρόδρο
μοι ίλιγγιώδους ταχϋτητος καί πλεϊστα άλλα έργα τέλεια 
καί σχεδόν ύπερβολικά συνετελέσθηάαν έν τφ Νέω 
Ιίόσμω.

Ή δευτέρα είκών μας παρίάτα 'σιδηρόδρομον έναέ- 
ριον. Πολλοί θ’ άποροϋν διατί δέν έπροτιμήθη νά γίνμ 
ύπό τήν γην. Άπλούστατον, διότι ύπογείως διέρχεται 
άλλος. Είς τάς με-,αλοπόλεις των ή κίνηόις είνε μεγί
στη, ως δέ έκ τών μεγάλων Αποστάσεων γίνεται διαρ
κώς χρήόις όλων τών μέσων τής συγκοινωνίας, ίίτινα 
καί πάλιν είνε Ανεπαρκή.Ύπογείως λοιπόν δέν υπήρχε 
τόπος, έπί τ··ΰ έδάφους είνε τόσον τό πλήθος τών συν- 
αντωμένων όχημάτων, ηλεκτρικών σιδπροδρόμων, αυ
τοκινήτων κλ. ώστε έστρεψαν τήν κεφαλήν των πρός 
τά άνω ιίίον τό κενόν δπερ ύπέρ τάς όδούς ύπάρχει 
καί έσκέφθιισαν νά έκμεταλλευθώσι καί αυτό. ’Ιδού τό 
Ιστορικόν τών έναεοίων σιδηροδρόμων, ών ή έφαρμογή 
δέν ήργισε καθόλου.

'Ιδού λοιπον τό μυστικόν τών Αμερικανών.
Τα θαύματα τα οποία έκτελοΰν είνε Ουιέπειαι μιας 

μεγάλης βίψιις τού χρήματος καί μεγαλειτέρας ένερ- 
γείας τού τοΰ των πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού των. 
Αλλά έχουν καί άλλο fv προσόν, ότι αί ίδιοφυίαι των 
εύοίσκουν Αμέσως τα κεφάλαια τών πλουσίων πρόθυμα 
είς έπιχειρήσεις και οΰτω αί έταιοεΐαι έπιτελοΰν θαύ
ματα έργων καί κερδών.

ΔΤΟ ΧΩΦΡΑΖΕΤΕΣ

είσδύσουν Καί είς τά βαναυσότερα τών άνδοι- 
κων έπαγγελμάτων, μόνον καί μόνον διά νά 
οείξουν οτι κατ’ ούδέν διαφέρουν τοϋ Ισχυ
ρού φυλου, οτι είνε άξιαι διά τά πάντα καί έ- 
πομένως καί διά τό έκλέγειν, ίσως καί έκλέ 
γεσθαι. Ιοού το ύνειρόν των. Νά έπιτύχουν τό 
δικαίωμα τής φήφου. Ή παρατιθεμένη είκών 
μας «αρ’θτμ δυο τοιαύτας άωδραζέτας ών τό 
θάρρος εφθασεν είς τό ϋζμστον σημεϊον. Αί δυ
στυχείς έξέλε,αν ώς έπάγγελμα νά καθαρίζουν 
τους δρόμους του Λονδίνου καί τό πεοίεονον 
είνε oji και αϊ τών τών Άγγλων τήν Απάθειαν 
και Αδιαφορίαν έξήγειραν.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΜΑΤΙ- 
'■*·'··  ΣΜΟΧ. — Άνυμ<1’ΐόο/·ως τά 
βλέμματα τών Αναγνωστών μας έπί 
πολύ Οά μείνωόι προσηλωμένα έπί 
τής εΐκόνος τοΰ Αμερικανικού τού
του οίκίσκον.’Οποία διαφορά μεταξύ 
τών συνήθων οικοδομών μας καί 
τών κολοσσιαίων Αμερικανικών, τάς 
όποιας Οίν τώ χιόνω οί άκατατόιι- 
τοι αύτοι άνθρωποι τελειοποίυϋδι 
κατά τήν στερεότητα καί····τό 
ΰι>ος

Τό χρήμα τούς έξωθοΐ ιίς έπιχει- 
ρήσεις, αϊτινις ιίς ήμάς. τούς κοι
νούς Ον η τούς, φαίνονται διειρα Α
κατόρθωτα. Έν τούτοις ό Αμερικα
νός Αφού έσκέφθη, ότι αν δίπλα- 
σιασθοΰν τά πατώματα μιας οΙκίας 
του, Οά διπλασιασθονν καί αί έκ 
τούτης πρόσοδοί του, δέν ήργιΟε νά

ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΓΓΝΑ1ΚΕΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΛι.—ΊΙ φήμη των διεάπάμει 
καθ’όλιιν τήν γιΐίνιιν σφαίραν. Είνε Αναμφισβη-

τιίτως αί Οορνόωδέδτεραι τοΰ ωραίου φύλου, αί πλέον 
Ιδιότροποι καί Απειλητικοί καί έπίψηδοι. Εννοούν νά

ΑΠΩΝΊΚΗ ΚΗΔΕΙΑ. —Επάνω κάτω 
οί Ιάπωνες μάς μιμούνται είς 

την πομπήν τών κηδειών. Ή πρω- 
τοπορεία άποτελεΐται άπό τούς κρα
τούντας τά έξαπτέρι γα καί τούς βόλ
τας και Ακολουθεί τό φέρετρον. Μέ 
τήν διαφοράν, ότι άλλάζει ό ουθιιός 
και βέβαια είς τήν ’Ιαπωνίαν Αντί 
τών ελληνικών λαβάρων έπικρατοΰν 
αί ίαπωνέζικαι φούσκοι, ϊας όνοιιά- 
ζουν«οΙ άγιοι φανοί τών νεκρών..Τό δέ. 
φί'ρετρον ύιιοιην περίπου μέ τήν 
στρατιωτικήν νεκροφόοον μας. δια
φέρει κατά τοϋτο, ότι παρ’ όλον τόν 
ογκον του φέρεται έπί τών ώμων Έν 
τούτοις Φαίνεται., ότι έξαιρετικώς είς 
τήν κηδείαν ταύτην, ήτις είνε της 
μητρός τής αύτοκρατείοας, έγένετο 
χρήσις τοΰ έν είδει κιβωτού μεγάλου 
τούτου φερέτ,ου

Δέν ήξεύρομεν δέ. ΰν οί ’Ιάπωνες 
μιμούνται καί τήν Οαυμασίαν συνή 
θειάν μας, νά περιφέρωΟι τά προκλη
τικά είς Αηδίαν πρόσωπα τών νε
κρών Ακάλυπτα.

Είς τοϋτο, νομίζομεν, ότι εϊηεθα 
μοναδικοί θιασώται.

ΤΟ ΦΕΡΕΤΡΩΝ

Η ΠΡΩΤΟΙ1ΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ

ΗΡΙΑ Σ1ΜΠΕΘΕΡΟΙ. — 
Έν τώ θηριοτροφίω 

τοΰ Havemann, τό όποιονεύ- 
ρίσκεται νϋν έν Βερολίνφ, 
έλαβεν έσχάτως χώραν άξί- 
οσημείωτον διά τήν έπιστιί- 
μην έν γένει γεγονός. Μία 
λέαινα γεννήσασα έφεοεν 
είς τήν ζωήν δύο τέκνα’, 'ών 
όμως ύ πατήρ είνε τίγρις 
Κατά τόν νόμον δέ τής κλη
ρονομικότητας έχουόι λάβει 
γνωρίσματα καί άπό τούς 
δύο γονείς των. Τά ζώα ταΰ
τα, ώς καί πάντα τά έκ τής 
συμμίξεως τών δύο διαφό
ρων ζωολογικών γενών προ■ 
ερχόμενα, δέν δύνανται’νά 
ΑφήσωΟιν Απογόνους. Είνε 
ζωηρότατα καί χαριέστατα-
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53. Μαγική εΐκών.

ΙΙοΰ βλέπετε μίαν κυρίαν ;

44. Αίνιγμα
Πτώσις αιτιατική 
Όνομα πολύ γλυκύ 
Γένους είμαι Ουληκοΰ 
Άριθμοΰ πληθυντικοΰ 
Κεφαλήν μου Sv έκβάλλζ,ς 
•Ρύσεως θά. μ’ εΰργς άλλης 
Γένος άριθμ.όν 0’ άλλζςω 
Μόνον πτώσιν θά ©υλάςω.

Κων/πολις 1908 Ί Κ. ΔεοΟεόόπουλος.

53. Αίνιγμα 
Πλοΰν νέος έξετέλεσζ 
[Ιλήν όχι έπί πλοίου. 
Κατόπιν μετά των έμών 
Δ'.’ άλλου ταξειδίου 
Έπέοζσα τήν θάλασσαν 
Χωρίς τοΰ ναυζγίου 
Χά ύποστώ τόν κίνδυνον. 
Έντός ξενοδοχείου, 
Δέν έκοιρ.ηθην πωποτε· 
"Ανευ τίνος βιόλίου 
Τού; φίλου; μου έόιδαξζ 
Κ'.’ όλη; τής ύφηλίου 
ΙΙρώτος ύπήρςζ συγγραφευς.

55. Έλλειποάνιιόνον. 
ψοψ^Η-ουψ -]-ε-|-4-α-|-ε 

ω -|-ου-|-ευα-}-αι

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
13 ΤΕΥΧΟΥΣ

35. Ούρανοϋ.— 36. Μέ τόν δίζόιτην δια
γράφω κύκλους.— 37. Έξω φρενών.— 38. 
Ξιφ'ιρ Μπκχέρ.

Λνται: Οικονόμου Περικλής έκ ΚερκύρζςΙ- 
Ν. Μυλοναδάκης έκ Κζίρου I, ’Ιωάννα Άκζ, 
βάλου έκ Κάιρου I, II. θωμόπουλος Σύρον 3 
κζί Αίζ. Κυρίκου Ιίειραιώς 2.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Πότε πρέπει ν' όφαιρΛιιεν τά ώά Ικ τον 

όρνιΟώνος.

Κζθ’ έκάστην, είς τακτικήν ώραν κζί ιδίως 
αμέσως μετά τήν ώστοκίην δέον ν ’ άφαιρώντζι 
τά ώά έκ τής όρνιθοφωλεάς, διότι πζραμελου- 
μένου τούτου, εύρίσκονται αλλαι όρνιθες έτοι
μα·. νά κλωτσήσουν κζί ζϊτινες καθήμεναι έπ ’ 
αυτών, έπιφέρωσιν αρχήν έπωάσεω; ή'τις ανα
πτύσσει τό έ'ιζβρυον κζί διακοπτόμενης είτα 
τή; έπωάσεως, τά ώά τζΰτζ δέν εϊνζι κζλά 
πρό; βρώσιν. Είναι δέ γνωστόν, ότι ολαι αί 
όρνιθες ποοτιμ.ώσι πρός τέξιν φωλεζς περιεχού- 
σζ; ήδη ώά τά όποια πολλζκι; κατζσυντρί- 
βουσι.

Καθαρτικόν τών 'ίππων.

Τό μάλλον έν χρήσει καί καλλίτερον διά 
τούς ίππου; καθαρτικόν ©άρμζκον είναι ή άλοή. 
οπερ όπως κζί τόσα άλλα φαρμακευτικά προϊ
όντα είναι φυτολογικόν προϊόν έξαγομενον έκ 
τοΰ περίφημου κζί γνωστοΰ εί; πάντα; φυτοΰ, 
ή άλοή.

Ένω πάντα τά άλλα καθζρκτικά ένεργου- 
σιν έπί τοΰ στομάχου, ή άλοή επιδρά ιδίως 
έπί τών έκκρίσεων τοΰ έντερου καί είναι πρό 
παντός ώφέλιμος εις τήν τακτοποίησιν τής πε
ρισταλτική; ένεργείας καί τής ρυθμικής κινή- 
σεως τών έντερων.

Είναι άλλως τε πολύ περίεργον, οτι ένώ 
μετ’ έπιτυχιζς τήν μεταχειρίζονται ώ; κζθζρ- 
κτικόν εις τού; ίππους, σχεδόν ούδεμίαν έπιρ- 
ροήν έχει έπί τών μηρυκαστικών καί ένεογεϊ 
ήττον τελεσφορώ; τών ζλζτωόών κζθαρκτικών.

Ή κόρνζα τών άρνίθων.

Ή κόρυζα τών νέων ορνίθων προέρχεται έκ 
τής σπάνιο; ή καί έκ τή; ακαθαρσίας τοΰ 
ΰδατος. Τοΰτο δέ παρατηρεΐται όπόταν ή όρνις 
ζδιακόπω; ανοίγει τό ράμφος, ώσεί θέλουσζ 
νά πτζρνισθή. Είς τό ακρον δέ τής γλώσση; 
της παρατηρεΐται λευκή σκληρά έπιδερμίς, 
ήν δέον ν’ άφζιρέσωμεν διά τίνος κζρφίδος ή 
τής λεπίδο; μαχαιριδίου. Ειτζ δέ πλύνομεν 
την πληγήν μετά διζλύσεως στυπτηρία; έντό; 
οξους. καί κατόπιν περιαλοίφομεν μετά νωποΰ 
βουτύρου.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


