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ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΙΣ
(Συνέχεια- ϊδε προηγ. ψύλλον)

ΡΟΣΠΑΘΙΙΣΩΜΕΝ ήδη ιά έφαρ- 
μόσωμεν τήν στοιχειώδη θεω
ρίαν τον χαρταετού, ήν περιε- 
γράψαμεν είς τδ άερόπλανον, 
δια τής κατασκευής πελωρίου 
κυψελώδους συστήματος Χαρ- 
γρδβ *αϊ τής άντικαταστάσεως 
τοΰ νήματος δι’ έλαφροΰ κινη- 

τήρος, περιστρέφοντος κάθετόν τινα έλικα, δν 
άδιακρίτως δυνάμεθα να τοποθετήσωμεν έμ
προσθεν ή όπισθεν τής συσκευής μας ταύτης.

Ύποθέσωμεν, δτι ό μέγας οΰτος χαρταε
τός, (άερόπλανον πλέον ήδη), άφιέμενος έν 
πλήρει έλευθερία ΰπδ τήν έπίδρασιν τοϋ κινη- 
τήρός του, άρχεται διατρίχων ταχέως τδ κενόν. 
Κατ’ ούδέν θά διαφέρη τοϋ χαρταετού ή κατά 
τήν έλευθερΐαν, καθόσον άντί νά συγκρατώμεν 
αύτόν, τρέχοντες, fra άμφιταΖαντευεταε έπΐ 
τών εναερίων στρωμάτων, δπως κατά φυσικήν 
συνθήκην αιωρήται, δ κινητήρ του θά τδν 
έλκη ή θα τδν ώθή και έάν παρ’ αΰτώ τοπο- 
θετηθώμεν έν τινι σκαφιδίω, θά μεταφέρη και 
ήμας έν τώ κενώ. Έάν ό άνεμος δέν έλθη 
πρδς τδ άερόπλανον, τοΰτο βαδίζει πρδς αυτό.
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(“Οπισθεν τοΰ Βαοβχχεΐου)

Τί δέ συμβαίνει έπΐ τοΰ προκειμένου ; Τδ 
άερόπλανον διαρκώς τείνει ΰπδ τής περίφημου 
συνισταμένης νά πέση, ώς εϊδομεν προγενεστέ
ρους’ άποτελεΐται ό’ ένταΰθα ΰπδ τής έπαιοθη- 
τής δριζοντε’.ου διευθύνσεως, ήν <5 κινητήρ 
τείνει νά προσδώοη τώ μηχανήματι, ώς καί 
ΰπδ τής καθέτου διευθύνσεως, έκ τών άνω 
προς τά κάτω, >}ν ή βαρύτης ζητεί νά ττρ έπι-

Σχήμα dfixrtfor ζή>· συνισζαμένην, ήτις, άφ’ ένός 
τείνει νά φέρη τό άτρόπ.Ιιινον πρός τήτ γήν χ·ιι 
άφ’ τζίρου τήν άντινΐγγειαν ζοΰ άέρος, ήτις άν- 
τιτίθτται τις το^το.

βάλη. Είναι λοιπον μάλλον κεκλιμένη πρδς τά 
έμπρός ή έν τώ χαρταετώ.

"ϊνα ενρη τδ άερόπλανον τήν έν τώ άέρι 
αντενέργειαν, ήτις τώ άπαιτιΐται κατά τής φο
βέρας ταύτης συνισταμένης, ΰποχρεοΰται νά 
ώθήται ταχέως έπΐ τών άπελπιοτικώς ΰποχω- 
ρούντων στρωμάτων τοΰ άέρος, άτινα βάλλει 
μετά τόσης μεγαλειιέρας γωνίας σνμπτώσεως, 
όσης μεγαλητέρας άντενεργείας τή απαιτείται, 
δπως στηριχθή έπΐ μεγαλειτέρου άναγκαιοΰν- 
τος αυτή στρώματος άέρος, fra ΰπδ τούτου 

άχθή. Άλλά, έάν ποραβάλωμεν 
τήν άδράιειαν τοΰ άέρος πρδς 
τήν στερεού τίνος σώματος ή 
και πρδς ρευστού τίνος, όίον 
τοΰ ϋδατος, αϋτη έαεται άκρως 
μικρά, διότι μόλις τό άερύπλα- 
νον βαρύνει έπί τίνος στρώμα
τος άέρος. τοΰτο έκφεύγει,άφοΰ 
τώ παρέξη ελάχιστοι· στήριγμα 
μόλις έν διαστήματι έλαχίστου 
κλάσματος δευτερολέπτου,



Η ΦΥΣΙΣΗ ΦΥΣΙΣ

Έν τούτοις Εδώ Εγκειται το παν, Επί τής 
στάσεως τής κλασματικής ταύτης μονάχος, 
ήτις είναι Επαρκές στήριγμα, κοθόσον Επανα
λαμβάνεται διαρκώς προστιθεμένη,τά κλάσμα
τα δέ ταϋτα Αποτελούν Ερεισμα σταθερόν διά 
τής Επαναληπτικής φοράς τοΰ κινητήρας τοΰ 
Αερεπλάνου. Τούτέστιν, Αδιοκόπως τά μόρια 
τον Λερός ωθούνται υπό τών προσχωρονσών 
Επιφανειών τον Αεροπλάνου, προσδίδοντα δμως 
εκάστοτε μικρόν τάοιν Αντενεργείας πριν ή Α- 
φανιοθώσιν, Αδιακόπως δε ετερα μόρια τον 
Αέρος πλήττονται, πιέζονται, χρησιμοποιούνται 
καί ωθούνται όπισθεν τον προβαίνοντος οΰτω 
Αεροπλάνου. Τοιοντος Εν γενικούς γραμμαίς 
δ Εναέριος μηχανισμός τής Αεροπλοίας τον 
Αεροπλάνον, δπερ στηρίζεται Εν τώ Αέρι χάρις 
τήέαυτοΰταχύτητι, καθόσον δσον το 
ταχύτεροι· βαίνει, τόσον μικροτέρα εσεται ή 
γωνία τής προσβολής ήν κεκτηται καί πλείω 
δύναται νά κλίνη όριζοντείως, διότι περισσό
τερον καταλαμβάνει τήν Αδράνειαν τον Αερος 
κα'ι ευρίσκει Επί τών ρευστών στρωμάτων δι 
αρκες σημείον οτηρίξεως. Και τουντεΰθεν Εν 
νοεί τις διατί, είς δεδομένην κίνησιν τού κινη- 
τήρος, Αντιστοιχεί γωνία τις προσβολής, ήτις 
Επιτρέπει τώ Αεροπλάνω νά βαίνη κατ’ εί>- 
θεΐαν γραμμήν πρός τόν ορίζοντα, χωρίς ούτε 
ν' Ανέρχηται, ούτε νά κατέρχηταΓ τά δ’ Εναέ
ρια στρώματα υποχωρούν συνϋλιβόμει α τά 
μεν Επί τών δέ, άμα τή διαβάσει του καί Αρκεί 
τό Αερόπλανον νά φέρηται Επί νέων στρωμά
των μετά τής αυτής ταχύτητος, μεθ’ ής τά 
παλαιά υποχωρούν, "να διαρκώς διατηρή τό 
αυτό Επι τον Αέρος ύφος. Εύρίσκεται πρός Α
νάλογοι· περίπτωση·, καθ’ ήν Επί Απεριορίστου 
κεκλιμένου τάπητος, άτομόν τι βαδίζει Εκ τών 
κάτω πρός τά άνω μετά τής αΰτής ταχύτητος, 
μεθ’ ής θά Εκνλίετο Εκ τών άνω πρός τά κάτω, 
δτε ουδόλως θά μειέβαλλεν ύφος'καί Εάν <5 τά- 
πης ουτος ταυτοχρόι ως και ολόκληρος μετεφέ- 
ρετο Εν τώ κενώ δι’όριζοντείου κινήοεως, τό ά
νομον ομοίως θά μετεκομίζειο Εξ Ενός μέρους 
είς τό ετερον, χωρίς νά μεταβάλη ύφος.

Δυνάμεθα ομοίως νά παρομοιάοωμεν τό 
αερόπλαιον πρός αυτοκίνητοι· Εναέριον, δπερ 
Ανέρχεται κλιμακοειδή αι ωφέρειαν εσαεί υπο
χωρούσαν ί.·π’ αυτό. Έκ τούτου δ’ Εξάγεται, 
διι, Εάν ή γωνία τής προσβολής είναι πολύ 
μεγάλη κα'ι ή διδόμενη τώ μηχανή μάτι ταχύ- 
της υπό τού κινητήρος είιαι Επίσης μεγάλη, ή 
Αντενέργεια κατά τής συνιοταμένης τής πτώ
σεως δύναται νά ή όμοια, ή δε υπερβολή τής 
δυνάμεως ταύτης τής Ανιει εργείας Ανυφόνει 
τό Αερόπλανον.

’Αποδεχόμενοι δθεν, οτι η δύναμις τοΰ 
κινητήρος δέν ποικίλλει, ό οδηγός τοΰ Αερο
πλάνου θά δύναται, κατά τήν κ/.ϊοιν, ήν πρό
κειται νά δώοη τή συσκευή του, είτε νά ζη- 

τήοη~εΙς τόν Αέρα Αντενέργειαν, ήτις~\ νά Ισόρ
ροπη Επακριβώς τήν δυσάρεστοι· συνισταμένην 
καί τότε ή πλεονάζουσα δύναμις τοΰ κινητήρος 
θά χρηοιμοποιηθή τό ταχύτεροι· είς τήν πρόω- 
οιν τής συσκευής καθ’ όριζοντίαν διεύθυνσιν, 
είτε ιά ζητήση τώ Αέρι ΰπέρβασιν τής Αντενέρ
γειας κατά τής συνιοταμένης ταύτης και τότε 
ή ΰπέρβασις αΰτη τής Ανυψωτικής δυνάμεως 
θέλει ώθήοη τό Αερόπλανον είς μεγαλείτερον 
ύψος.

Σημειωτέοι·, δτι τα φαινόμενα ταϋτα, οΰτω 
πως διατνπούμενα, είσΙν δλως ίδια τώ άκρως 
ευκινήτω τούτω ρευστφ, δπεο καλείται Αήο. 
Έν τινι διαμέσω, όπου τά μόρια εχουοι τάοιν 
πολύ ήσσονα πρός νποχώρησιν καί δη Εν Ελα- 
φροτάτη πιέσει, Εν διαμέσω στερεή), οίον ό 
μαλακός κηρός, Εν διαμέσω ρευστώ μάλιοτα, 
ή Ελάχιστη κλίσις τής Ελαφρός σχεδίας ήν ωθεί 
ό κινητήρ μας θά είχεν ώς Αποτέλεσμα ν' άνυ- 
ψώοη ή Αναβιβάοη διαρκώς τό σύνολον πρός 
ευθείαν κεκλιμμένην γραμμήν. Διότι, Επανα
λαμβάνω, διά τής Ακαταπαύστου Αναοκαφής 
τών εναερίων μορίων, τό αερόπλανον ίπταται 
εις δσον θέληση τις ύψος. Ή δέ Αναγκαιοϋσα 
πρός υποστήριξιν δετού Εργασία είναι ή Απαι- 
τουμένη πρδς Αδιάκοποι· μετατόπιοιν τών Εναε
ρίων στρωμάτων· δύναται δέ αύτη νά ή Ααθε- 
νεστάτη, όπόιαν τδ μηχάνημα βαίνη ταχύτα
τα, σχεδόν κεκλιμένοι·. Αλλά πασιφανώς ου
δέποτε θά ι’)δύιατο νά ή μηδαμινή.

*
* *Τό Εναντι ήμέτερον σχήμα παρίοτησι σχη

ματικούς τό Αερόπλαι ον τών Αδελφών Βουα- 
ζέν, καταοκευαοθέν είς δύο Αντίτυπα πανό
μοια, εν διά τόν κ. 'Ερρίκον Φάρμαν καί τό 
ετερον διά τόν κ. Δελαγράνζ, οίτινες Εναλλάξ 
τά Εδόξασαν δια τής βραβεύοεώς των εις ολους 
τούς περί τήν Αεροπλοΐαν γενομένους Αγώνας.

’Ως φανερόν, ιό Αερόπλανον τούτο συνίστα- 
ναι ΰφ ενός ιπταμένου μέρους καί ενός μηχα
νικού. Τό προωρισμένον μοναδικώς μέρος νά 
δέχηται τήν ώθηοιν τοΰ αέρος, Εφ' ου θά 
βαίνη διαρκώς τό μηχάνημα κατεσκεύασται 
σχεδόν, ώς Εν τώ κυψελλώδιι χαρταετώ, Εκ 
δύο Εμπρυοθινών σχεδίων (επιφανειών) μιας 
ανώτερος καί μιας κατώι έρας, Ελαφρώς άψι- 
δωμένων, πλάτους δύο μέτρων μόνον καί μή
κους 10 μέτρων. Εκ μιας οπίσθιας Επίσης κυ
ψέλης, είδος κυτίου Εξ όφάο/ιαιος κεκλεισμέ- 
νου κατά τας ιέοοορας αυτού πλευράς, και 
συνδι δεμένου Εμπροσθεν διά ξύλινων λεπτών 
Εξαρτημάτων Εστερεω/ιένων διά χαλύβδινων 
συρμάτων.

"Απασα ή κινητήριος συσκευή ουγκεντροϋ- 
ται Εντός ξυλίνου λίκιευ, δστις περιλαμβάνει 
τόν κινητήρα μετά τών εξαρτημάτων αυτού 
καί ιόν έλικα, Sv τροφοδοτεί (-10 ίπποι δύνα- 
μις, 1 100 στροφαί κατά λεπτόν) ώς καί ιό

πτερύγων Εμπροσθεν δέ τόν Αντισταθμιστην.
’Ολόκληρος ή συσκευή Ερείδεται Επι τεσσά

ρων τροχών πρός Αποφυγήν Αποτόμου καθό
δου,καθ’ Γ;ν ΰργανόν τι ήδυνατο να συντριβή. 
Ό δέ όδηγός κάθηται προ τοΰ κινητηρος, 
κρατών άνά χείρας τόν χειριστήρα, δστις ομοι
άζει πρός τόν τοΰ αυτοκινήτου και όδηγει το 
μηχάνημα δεξιόθεν ή Αριστερόθεν. Ο χειρι- 
στήρ σίτος συνδέεται διά μέσου λεπτών κα
λωδίων μετά τοΰ ΰπισθεν κειμένου, ως Εμ- 

φαίνεται, πηδαλίου.
Ένταΰθα, ώς προείπομεν και Ετέρα τις δι- 

εύθυνσις είναι Αναγκαιοτάτη, ή κάθετος, καθό
σον είναι Απαραίτητον, Ενα τό Αερόπλανον άλ- 
λάσση ύψος Ενίοτε, κατά τήν θίλησιν του οδη
γού του. Τούτο γίνεται δια μέσου του πτερυ
γίου καί πρός τόν σκοπόν τούτον ό αξων του 
συνδέεται Αμέσως πρός τ'ο Εμπροσθινον μέρος 
μετά σχεδίας Ενός μέτρου μήκους Επι 5 πλευ
ρικής Εκτάσεως, ήτις καλείται Αντισταθμι- 
'οχης καί δύναται νά κλίνη πλέον η ηττον 
σχετικώς τώ όρίζοντι κατά τήν διδομένην αυτή 
διεύθυνσιν. ’Αρκεί δέ τώ όδηγω να συρη πρός 
Εαυτόν τό πτερύγων, Ενα δ Αντισταθμιστης 
Ανυψωθή καί ούτως δλον τό μηχάνημά μετ αυ
τού. Εάν τουλάχιστον ή δύναμις τού κινητηρος 
τώ Επιτρέψη τούτο, τουναντίον δε ο οδηγός 

μ δύναται νά ώθηση Αντιθέτως το πτερύγων, ο
Ελθη είς κατώτερον ύψος. _

"Ως φανερόν, τδ Αερόπλανον φέρει σχήμα 
καί τύπον άπλούστοτον ή δέ διαχείρωις του 
κατά τό λέγειν τών πολλών εϋχερεοτάτη τυγ- 

νάνει. Είναι δέ ή Εξής :
0 πλοηγέ κάθηται κρατών το πτερύγων, 

δπερ, ώς δείκνυται έν τώ οχήματι όμοιαζει 
προς τό τών αυτοκινήτων. Μόλις δέ δ κινητηρ 
τεθή είς Ενέργειαν, Αμέσως δ Ελιξ πλήττει τ^ 
Αέρα και τό όχημα Αρχίζει όλωθαι J. I 
ταχύτης του βαθμηδόν αυξανεται- Αίφνης δε 
σϊ ίμποοσθινοί τροχοί παύουν να Εφαπτωνται 
Επί τοΰ' Εδάφους, είτα οί δπισ^ινο Αποσπων- 
ται καί ούτοι καί τό Αερόπλανον ίλευθερουμε- 
νον γίνεται Ελαφρότατον ώς φυσαλ.ς και παρ
ομοιάζει πρός μέλισσαν βομβοΰσαν και υπτα- 
μένην Εν τώ Αέρι. Τό πράγμα τότε αποβαί

νει όντως θαυμάσιοι· !
Ενόσω τό μηχάνημα λειτουργεί, ή η^' 

γος αύτη συσκευή θά Εξακολουθη διατρεχουσα 
τό κενόν, Ανυψουμένη Ανω τών δένδρων και 
οίκιών, θά ίπταται δέ δνωθι των πεδιάδων 
κλπ. κατά τάς δρέξεις τοΰ οδηγού και θα Επα
νέρχεται είς τήνΑφετηρίαν του,οποταν οι τος θε-

Λ,ΙΈν τούτοις τό Αερόπλανον τούτο δέν είναι 
Ετι τέλειον, διότι δέν είπε τήν τελευταίαν του 
λέξιν. Τό κυψελώδες τούτο διπλανόν παρου
σιάζει τώ Αέρι Επιφάνειαν σχετικώς πολύ με- 
γάλην, ήτοι 50 μ- μήκους.

Συνεπώς είναι πεπροικισμένον διά μεγίστης 
πτητικής δυνάμεως καί μόλις ή Επί του Εδά
φους ταχύτης του φθάση είς 48~ χι^δμετρα 
καθ’ώραν, υψούται ύπέρ τήν γην. Ο
μως ή μεταφορική αι’τοΰ δύναμις είναι Ασθε- 
νεοτάτη, Αφού δέν διανύει πλέον τών 10 χιλ. 
600 κατά τετραγωνικόν μέτρον, τής όλης συ
σκευής Εχούσης βάρος 530 κοίλα-

Έν τούτοις παρά τήν δυσάρεστον ταυτην 
Απόδοσιν, ήτις προέρχεται μοναδικώς Εκ τής 
πολλής Λντιστάσεώς του πρός τόν Αέρα, Αφού 
τά κυψελλώδη διαμερίσματα, αϊ συνδέσεις καί 
άπαντα τά Ενωτικά εξαρτήματα ούδολως συν- 
τελούσι είς τήν κίνησιν. τουναντίον δε παρε- 
νοχλοΰαιτήν ταχείαν πρόοδον τού ουνολου, 
παρά τήν κακήν ταύτην Απόδοσιν και ίσως 
Ενεκα τής αίτιας ταύτης, τό διπλανόν είναι πο
λύτιμον Αερόπλανον, καθόσον βαίνει βραδέως 
καί συνεπώς Επιτρέπει τόν σχηματισμόν νεο
φύτων, διότι είναι εύκόλου κατασκευής καί 
Επανορθοϋται ανευ πολλής δαπάνης. _

Τό Αερόστατον τού μέλλοντος προφανώς εί
ναι τό Αερόπλανον. Τό ύπόδειγμα τού κ. Φαρ
μόν μόλις Εχει 24 τετρ. μέτρα Επιφάνειαν. 
"Ιπταται περί τά 75 χιλιόμετρα καθ ώραν καί 
ύψόνει25κοιλά κατά τετραγωνικόν μέτρον της 
συσκευής όλης Εχούσης βάροςθΟΟ κοίλων. Οσον 
Αφορά εις τήν καλήν Ισορροπίαν του Αεροπλά
νου, ή αίτή Ακριβώς Επικρατεί Εντψμανο- 
πλάνφ, όπως καί Εν τώ διπλανω, ό δε πλοη
γός Εάν Εχη ψυχραιμίαν δέν διατρέχει περισ
σότερον κίνδυνον ύπό τήν Απλήν πτέρυγα μη
χανικού τίνος πτηνού ή ΕντώΕξ ίφασματος 
οικίσκω τοΰ κυψελώδους Αεροπλάνου.

Τό Αερόπλανον Εν τούτοις υπό οίανδηποτε 
μορφήν δέν είναι όριστικώς τό Αερόστατον τον 
μέλλοντος, διότι ή μεγάλη, ή ύπατος ίδιότης 
τού τελείου Αεροστάτου είναι ή διείσδυσή, δια- 
περαοτικύτης αύτοΰ. Ή Ελαφρότης του ουδέν 
τώ ώφελεϊ, Εάν τό σχήμα του δέν Ελαττοι είς 
τό Ελάχωτον τόν καταβαλλόμενον κόπον <να 
είοχωρή Εν τφ Αέρι. Κατά δέ τόν κ- Γ. Βου- 
αζέν, είναι προτιμώτερον αύτφ ’ « 
δίς βαρύτεροι· καί άπαξ διεισδυτικόν ή ιά η 
τρις Ελαφρότεροι· καί άπαξ ηττον διαπεραστι
κόν ! “Ωστε ή Εκτασις τών πτερύγων θα περι- 
ορωθή κατ’ Ανάγκην προσεχώς είς - ή μγ 
τοα καί θά καταΐήξη τό Αερόπλανον νά παρι- 
σταται μέ δύο πτέρυγας Εν σωματι καταεη 
γοντι Εμπροσθεν είς χονδρός άκρας καί όπι
σθεν είς άτρακτον. Καθόσον Εάι.κρινιο,ιεν κα
λώς, τό Αερόπλανον δεν είναι άλλο ή αυιοκι 

γη'°ΔςλΕξετάσωμεν ήδη, τό κυψελώδες Αερο

πλάνον μας Επιοτρέφον είς τό ύπόοτεγον του, 
δλως Αθορύβως, Ενφ ό κινητηρ του στόματα.
Έ πρός τδ Εδαφος κατάβασις του δεν είναι
πτώσις. άλλά μάλλον δωλίοθηως Ακζίβως της
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επιχαριτου άερ·πιπέδου πτήσεως 01 τροχοί ήδη 
έγγίζουοι τό ιδοφος, τό Αερόπλανον κυλιέται εις 
Απόστασιν μέτρων τινων και σταματήσαν, έκ- 
πλήσσει τους θεατός, διότι δέν κλείει τάς πτέ
ρυγάς του διά νά βάδίση είτα είς τό έδαφος.

Φ. ΠρΙνττζης

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΛΟΓΟΣ*
ετά μακράν Ανάπαυλαν, έοτράφη πάλιν 
κατά τα τελευταία έιη ή προσοχή τών φυ

σιοδιφών έπί τοΰ φαινομένου τής φλογός καί δύ
ναταί τις κάλλιστα νά εϊπη, δτι όσον Αφορφ είς 
τήν γνώσιν ταΰτης έγένονιο πράγματι σημαν
τικοί πρόοδοι, καίτοι καί ένταύθα ώς έπί πάν
των των θεμάτων τής επιστημονικής έρεύνης 
δέον νά μνημονεύσωμεν έκείνου Ιδία τοΰ μέ
ρους, τό όποιον δέν γνωρίζομεν Ακόμη.

"Εν έκ των πρώτων ζητημάτων,οπερ ουναν- 
τώμεν κατά τήν σπουδήν τής φλογός, εΐνε τό 
περί τής θερμοκρασίας,καθ’ ήν έν δεδομένη πε- 
ριπτώοει καθίσταται όρατόν τό φαινόμενον, καί 
υπό τήν έποφιν τούτην έπετελέσθη μέγα βήμα 
έπι τα πρόσω. Κατά τήν προτέραν γνώμην, ύ- 
πήρχεν ώρισμένη θερμοκρασία εις ήν έπήρχιτο 
αίφνιδίως Ανάφλεξις. 'Ll δοξασία αντη δέν δύ
ναταί πλέον νά στηριχθή τήν σήμερον καί ό ό
ρος θερμοκρασία Αναφλέξεως προσεκτήοατο 
Αλλοίαν σημασίαν τής άλλοτε γενομένης δεκτής. 
Τήν σήμερον τυγχάνει γνωστός μέγας Αριθμός 
περιπτώσεων, καθ' ας μίγμα δύο φλογοπαρα- 
γωγών Αερίων, έπί βαθμιαίως αύξανομένης 
θερμοκρασίας, άρχεται έκπέμπον φώς κατά τό 
αυτό μέερον,καθ ' S προχωρεί ή χημική ουνέ- 
νωοις. Τό φαινόμενον τούτο τυγχάνει γενικώς 
γτωστόν παρά τώ φωσφόρω, δλιγώτερον έν 
τούτοις παρ' άλλοις καυοίμοις σώμαοι.

Καί έν τούτοις, ποσάκις δέν έγένετο Ανεξαρ
τήτως ή Ανακάλυψις, ότιτό θειον, τό Αρσενι
κόν, ό διθειάνθραξ, τό οινόπνευμα, ό αιθήρ, 
παραφφίνη καί σειρά όλη ετέρων ένώοεων ορ
γανικής καί Ανοργάνου φύσεως φωσφορίζου- 
σιν έπισης καλώς, ώς ό η ώοφορος, καί ότι 
πράγματι ή φωοφορίζουσα καΰσις εΐνε φαινό
μενου προηγούμενου κανονικώς έκείνου, οπερ 
καλοΰμεν φλόγα.

Τούτο συμφωνεί μετά τοΰ γενικού γεγονότος, 
ότι ή χημική ένωσις δύο Αερίωι δέν τελείται 
αίφνιδίως, Αλλ' Αναφαίνεται βαθμηδόν, ώς ή 
θερμοκρασία αύξηση Από τίνος σημείου, είς δ 
η Αντιδρασις, έαν έν γένει λ.αμβάνη χώραν, τε
λείται βραδέως, ώστε όύναται νά παραμεληθή. 
//μετάβαοις Απο τοΰ φωσφορισμού πρός τήν 

φλόγα δέν εΐνε αιφνίδιο, Αλλά το φαινόμενον 
τής φλογός είτε τό τέρμα συνεχούς, ή καί τα

Λ «Αελτϊον» Ιούνιος 1908.

χείας εξελίξεως. Τό τέρμα τούτο εΐνε ή θερμο
κρασία τής Αναφλέξεως, εις ήν ή Αρχική Απώ
λεια τής θερμότητος δι’ Αγωγής κλπ. Ισοϋται 
πρός την έν τφ αύτφ χρόνω διά χημικής Αντι- 
δράσεως Αναπτυσσομένην θερμότητα.
. ' Π θερμοκρασία τής Αναφλέξεως λοιπόν δέν 

εΐνε ούτε τοιαύτη, ώστε νά Αρχίζη ή ένωσις αί
φνιδίως, ούτε έξαρταται μόνον έκ τής φύσεως 
τών σχετικών Αερίων. Ποικίλλει Αναλόγως τοΰ 
μίγματος καί τής πιέοεως τών Αερίων. 'Επη
ρεάζεται δέ καί έξ άλλων περιστάσεων. Παρά 
τήν Απλότητα τής Αναπαραστάσεως ταΰτης δφεί- 
λομεν νά δμολογήσωμεν, ότι όσον Αφορφ τήν 
Ανάφλεξη τών Αερίων, ύπάρχουοιν είσέτι πολλά 
σκοτεινά σημεία. Ή φλεξιμότης τών Αεριοει- 
δών μιγμάτων εύρίσκεται Αναγκαίως τότε έν 
μεγίστω, όταν τηρηθώσιν αί πρός ολοσχερή 
καΰσιν θεωρητικώς Απαιτούμεναι σχέσεις. Ή 
επιρροή ξένων Αερίων δέν φαίνεται ύπείκουσα 
είς άπλοΰν τινα νόμον ή παρουσία έλαχίστης 
ποσότητας έκ τούτων δύναται νά έξασκήση 
βαΰεΐαν έπιρροήν έπί τής θερμοκρασίας τής 
Αναφλέξεως ώς έντή περιπτώσει τοΰ αιθυλενίου 
έπί τοΰ ύδρογόνου.

Έαν θερμάνωμεν μίγμα μεθανίου καί Αέρος 
είς τήν θερμοκρασίαν τής Αναφλέξεως αύτοΰ, 
τότε παρέρχεται αισθητόν χρονικόν διάστημα, 
περίπου δέκα δεύτερα λεπτά, προτού έπέλθη ή 
Ανάφλεξις. 7ά γεγονότα ταΰτα συγγενεύουσι 
πρός ετερα, δαψιλώς γνωσθέντα κατά τήν έπί- 
δρασιν τής ύγραοίας έπί τών χημικών Αντι
δράσεων.

Ή συναρμογή τών φλογών έθεωρήθη πάν- 
τότε εξαρτωμενη έκ τών χημικών φαινομένων 
τών διενεργθυμένων κατά τάς διαφόρους αύτών 
χώρας. Έν τούτοις μέχρις έσχάτων δλίγον 
έμελετήθηοαν τά σχετικά έπί τοΰ ζητήματος 
τούτον θέματα, έξαιρέσει τοΰ περί τοΰ αίτιου 
τ>}ς Ισχυρός φωτιστικής δυνάμεως τών έξ υδρο
γονανθράκων φλογών. Έπί φλογός τίνος, ώς 
τής τοΰ υδρογόνου ή τής τοΰ Ανθρακομονοξει- 
δίου, υπάρχει λόγος νά είκάσωμεν, δτι έν ά- 
πάοη τή ζώνη τής καύσεως ένός μόνον είδους 
χημική Αντιδρασις λαμβάνει χώραν καί δέν 
δυνάμεθα >ά Αναμείνωμεν διαφοράς έν τή 
συναρμογή- πράγματι δέ δέν Απαντώ/ιεν τοι- 
αΰτας.

'Εσφαλμένοι γνώμαι περί τούτου προέκυψαν 
διά τής έφαρμογής μή κεκαθαρισμένων Αερίων. 
Οΐτω περιγράφειαι έιιοχοΰ τήν σήμερον έιι 
τό ύδρογόνον ώς καιόμενον δι’ ώχρας κυανής 
φλογός. καίτοι ύ Strass προ πολλοΰ Απέδειξεν 
οιι ή φλόξ τοΰ έιτελώς καθαρού υδρογόνου, 
τοΰ καιομένου εντός Αμιγούς κονιορτοΰ Αέρος 
καί έν σκοτεινφ Ακόμη χώρω, μόνον διά τής 
Αφής δύναται ιά γείνη καταληπτή καί συμφω
νεί τούτο μέ τό γεγονός ότι τό φάσμα τοΰ ϋδα- 
τος κεϊται έξ ολοκλήρου έν τή ΰπεριώδει. 'Π

παρουσία έλαχίστης ποσότητος δξυγόνου έν τώ 
Ανθρακοξειδίω καταστρέφει τήν έντελή συμμε
τρίαν τής φλογός, δι* ής καίεται τό κεκαθαρι- 
σμένον Αέριον, καί μικρά ποσά Αεριοειδών 
προσμίξεων ή Ατμοσφαιρικού κονιορτοΰ προ- 
καλοΰοι τόν σχηματισμόν ζωνών καί στεφάνων 
ας Απέδωκαν συχνά είς τήν φλόγα τών καιο- 
μένων Αερίων. Τό περιθώριον φλογός τίνος 
έν τώ Αέρι εΐνε συχνάκις κεχρωσμένον έκ τής 
παρουσίας Αζωτοξειδίων.

Ούδεμία φλόξ Αποδίδει καλήτερον τήν μεταξύ 
συναρμογής καί χημικής Αντιδράσεως υφιστα- 
μένην σχέσιν, όσον ή τοΰ κυανίου, ένθα Αμφό- 
τέρα τά προϊόντα τής όξειδώσεως χαρακτηρί
ζονται σαφώς διά τής χροιάς. Εξαιρέσει τής 
φλογός τών ύδρογονανθράκων δλίγισται μόνον 
άλλοι έμελετήθηοαν Από τής απόφεως ταΰτης.

Δέν υπάρχει δυστυχώς Αέριον, Απαρτιζόμε
νου έκ δύο Αεριοειδών καυσίμαη- Αερίων, καί 
μολονότι Αέρια ώς αί μετά υδρογόνου ενώσεις 
τοΰ φωσφόρου καί τοΰ θείου προσεγγίζουσι 
πρός τοιοΰτον Αέριον, έν τούτοις at πειραματι
κοί δυσκολίαι τής έρεύνης τών φλογών αύτών 
εΐνε μέγιστοι. Δέν είμεθα τούτου ένεκα είς θέ- 
οιν νά μελετήοαιμεν τήν φλόγα καυσίμου τίνος 
έτώοεως άπλουστάτου τύπου.

Αί φλόγες τών ύδρογονανθράκων υπήρξαν 
φυσικώ τώ λόγω συχνότατα Αντικείμενου έρεύνης 
καί ή σπουδή αύτών διηυκολύνθη τά μέγιστα διά 
τής χρήσεως καθαρών ύδρογονανθράκων άνιι 
τών μιγμάτων, ώς φωταερίου κλπ.

Κατά τήν σπουδήν τούτην δύο Ιδίως προ
βλήματα προεξέχουσι. Τό εν εΐνε ό χαρακτηρι
σμός τών βαθμίδων τής δξειδώσεως τών ύδρο
γονανθράκων καί τό έτερον ή Αναζήτησις περί 
τοΰ αιτίου τής φωτιστικής αύτών δυνάμεως. 
"Οσον Λφορή τήν τελευταίου δέν υπάρχει βε
βαίως πλέον Αμφιβολία, ότι οφείλεται κυρίως 
είς τόν Αποχωρισμόν έν τή φλογί έλαχίατων 
στερεών μεριδίων τοΰ καλούμένου άνθρακος. 
Ο Αποχωρισμός φαίνεται έξηγούμένος έπαρ- 

κώς διά τής υψηλής θερμοκρασίας τοΰ κυα
νού μανδύου τής φλογός, ήιις Αποσυνθέτει τόν 
μή καέντα ύδρογονάνθρακα. Καθ' όμοιον 
τρόπον Αποχωρίζονται τό αρσενικόν, τό θείου 
καί ό φώσφορος έν τή φλογί τών μεθ’ υδρο
γόνου ένώοεων των, Αλλ’ όμως, διά τό εύε- 
ξάτμιστον, δέν έμφανίζονται τά στοιχεία ταΰτα 
ώς στερεά σώματα, έάν δέν προσκομίσωμεν 
τή φλογί ψυχρόν τι Αντικείμενον- Παρά τώ 
πυριτιομεθανίο) οξειδοϋτοι Αμέσως τό έλευθε- 
ρούμενον στοιχείου πρός μόνιμον δξείδιον, 
οπερ έκπέμπει ζωηρόν λάμψιν. Ο τρόπος, 
καθ' δν ύδρογονάνθραξ τις ύπό τήν έπιρροήν 
ύψηλής θερμοκρασίας Αποχωρίζει άνθρακα, 
νπήρξεν Αντικείμενου τοΰ πειράματος καί τής 
ύποθέσεως.

Έν τούτοις ό καθηγητής Smilliells δέν συμ

μερίζεται ούτε τήν γνώμην τοΰ Berthelot, ότι 
ό άνθραξ προέρχεται έκ τίνος συνεχούς συνε- 
νώσεως τών μορίων τών ύδρογονανθράκων 
συν τώ Αποχωρισμώ ύδρογόνου, ούτε τήν τοΰ 
Leres, κατά τήν οποίαν ό σχηματισμός και ή 
αιφνίδια Αποσύνθεσις Ασετυλενίου εΐνε τό κύ
ριον αίτιον πρός τούτοις δέ ούδεμία τών ύπο- 
θέσεων τούτων έπεκυρώθη παρ' άλλων έρευ- 
νητών, έργασθέντων έπί τοΰ θέματος τούτου. 
Δέν εΐι ε βεβαίως εύκολου ν ’ Απόδειξη τις τάς 
μεταβολάς,ας ύφίσταται απλούς τις ύδρογονάν
θραξ, αύξανομένης τής θερμοκρασίας του, καί 
δύναται τέλος νά έναντιολογηθή προσέτι, ότι ή 
διεξαγωγή τών φαινομένων κατά τήν έπαφήν 
μετά τών στερεών τοιχωμάτων τού Αντιδραστι
κού δοχείου δέν εΐνε κατ’ Ανάγκην ή αυτή 
πρός τήν έν τφ Αεριοειδή περιβλήματι φλογός 
τίνος. Βεβαίως αί έργασίαι τοΰ Bone θά χύοωσι 
περισσότερον φώς έπί τών σχέσεων τούτων.

"Π διεξαγωγή τής δξειδώσεως τών ύδρο
γονανθράκων ύπήρξεν Αντικείμενον λίαν έπι- 
σταμένης καί καρποφόρου μελέτης. Ονδείς βε
βαίως θά διατηρήση πλέον τήν παλαιόν γνώ
μην, ότι πάντοτε έπέρχεται έκλεκτική τις ή 
κατά προτίμησιν δξείδωσις τοΰ ύδρογόνου καί 
ότι έπί μετριασμένης προσκομιδής δξυγόνου 
δξειδοΰται τό υδρογόνου καί έλευθεροΰται ό 
άνθραξ. 'Η έκρηξις τοΰ αιθυλενίου μετ' ίσου 
όγκου δξυγόνου, καθ’ ήν ύπό πρακτικήν έπο- 
ψιν άπας ύ άνθραξ δξειδοΰται καί ά'παν τό 
ύδρογόνον έλευθεροΰται Αντιβαίνει ύπερμέτρως 
πρός τήν γνώμην έκείνην.

Έάν πλήν τούτου καώσιν ύδρογονάνθρακες 
έν φλογί τινι μετά περιωρισμένης προσφοράς 
Αέρος, ώς συμβαίνει τούτο είς τόν εσωτερικόν 
κώνον καλώς κανονισθέντος λύχνου τοΰ Bun
sen, δέν Αποχωρίζεται έναργώς στερεός άνθραξ, 
καί έάν έκεΐθεν λάβωμεν δείγμα Αερίου εύρί- 
σκομεν πολύ έλεύθερον ύδρογόνον, ούχί δέ 
έλεύθερον άνθρακα.

Αί έξοχοι έρευναι τοΰ Bone καί τών συνερ
γατών αϊτού πορέχουσι λίαν πολύτιμον συν
δρομήν περί τής δξειδώσεως τών ύδρογοναν
θράκων έν θερμοκρασίαις, άπό τών ταπεινω- 
τάτων, ένθα άρχεται ή δξείδωσις μέχρι τών 
έπιν,ρατουσών έν φλογί τινι. Κατά τόν Bone 
δέν παρουσιάζεται έκλεκτική τις ή κατά προτί- 
μησιν δξείδωσις τοΰ ύδρογόνου ή τοΰ άνθρα
κος, Αλλά πολλώ μάλλον ή δξείδωσις τελείται 
είς περισσοτέρας, σαφώς καθωρισμένας βαθ
μίδας, καθ'ας τό δξυγόνον εισέρχεται είς τό 
μόριον τοΰ ύδρογονάνθρακος καί σχηματίζει 
τότε διάμεσα δξειδωτικά προϊόντα, μεταξύ δέ 
άλλων πνεύματα καί Αλδεΰδας.

Ό τρόπος τής καύσεως τοΰ άνθρακος, τό
σον έν έλευθέρα όσον καί ίν ήνωμένη κατα-
στάσει δέν εΐνε ενκολον νά προσδιορισθή.
Παρά τάς πολλάς έρεύνας ίδίε/ τάς τοΰ Dixon
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και τας τών ουνεγατών του, δεν έλύθη Ακόμη 
τό άπλοϋν τοϋτο ζήτημα, άν ό άνθραξ σχημα- 
τιζη δι’ Αμέοου ένώοεως μετ' δξυγόνου ή 
μόνον δι Αναγωγής τοΰ διοξειδίου τδ Ανθρα- 
κομονοξείδιον. <4ί πολυάριθμοι περί αύτυξει- 
δώσεως έργαοίαι ουνηγοροΰσιν υπέρ τής τε
λευταίας γνώμης.

ΑΙ γνώσεις ημών περί τών θερμοκρασιών 
τών φλογών προήχθησαν έσχάτως τά μέγιστα 
Ιδία διά τών έξοχων ίργασιών τοϋ Lt (ίΙια- 
lelier, αϊτινες έσχον ώς θέμα τόσον τον υπο
λογισμόν τών θερμοκρασιών όσον καί τήν μέ- 
τρησιν αυτών διά τοϋ θερμοηλεκτρικού στοι
χείου

Πλήν τών φλογών εκείνων, αϊτινες ώς περι- 
έχουσαι στερεά μερίδια, φωτοβολοϋσιν, υπάρ- 
χουσι καί τοιαΰται ίνέχουσαι μόνον Αέρια, άλλ’ 
ίπίσης έκπέμπουσαι φώς. Ή παλαιοτέρα εξή
γησες διά τήν έκπομπήν τοϋ φωτός ένουμένων 
Αερίων, μαρτυρεί μόνον, δτι ή κατά τήν Αντί- 
δρασιν ώς θερμότης εκλυομένη ένέργεια θερ
μαίνει τό προϊόν μέχ,ρι πυρακτώσεως, τ. έ. 
δτι Ανυφοι έπΐ τοσοΰτον τήν ταχύτητα τών 
μορίων του καί τήν σφοδρότητα τών συγκρού- 
οεών των, ώστε γεννώνται κραδάνσεις, τό μή
κος τών κυμάνσεων τών οποίων κεϊται εν τω 
πεδίω τής ορατής ακτινοβολίας. ’II ίξήγηοις 
αϋτη διημφισβητήθη έπΐ μακρόν καί σήμερον 
εϊνε Ακόμη γενικώς παραδεγεγ μένον, δτι δέν 
έξαρκεϊ Ή εν τινι φλυγϊ πραγματικώς υπάρ- 
χουσα θερμοκρασία, εάν τό προϊόν τής καύ
σεως προσέλαβε τούτην έξωθεν διά προσφοράς 
θερμότητος, δέν έξαρκεϊ δπως φέρη αυτό είς 
φωταύγειαν. ’ Δνογκαζόμεθα λοιπόν νά συμ- 
περάνωμεν, δτι ή παραγωγέ] φωτός εν τινι 
φλογΐ δέν ει>ε ή συνέπεια, καίτοι έπακόλουθον 
φαινόμενου, τής ύψώοεως τής θερμοκρασίας. 
Κατά τάς νεωτέρος δοξασίας,αϊτινες Ανάγονται 
εϊς τήν θεωρίαν τών ήλεκτρονίων, δύναταί 
τις ιά είκάση, δτι ή υψηλή θερμοκρασία τής 
φλογδς εϊνε μάλλον συνέπεια ή αίτιον τοϋ 
φωτός.

(Π. A. Ρ.)

Ο ΦΡΕΝΟΛΟΓΟΣ

ΜΙ H ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΙ1Ν ΙΑΤΡΟΝ
ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ πολύ, όπόταν μεταβαίνετε είς 
οικίαν ιατρού τίνος πρός έπίσκεφίν 

του η άλλην αιτίαν.
’Ιδού ακριβώς τί μοϊ συνέβη έσχάτως 

είς μίαν πόλιν της Ι’ωσσίας, έν τή οικία 
φίλου ίατροϋ, δστις πολύ μέ παρεκάλεσε 
άν ποτέ ήΰελον δημοσιεύσει τό έπεισόδιον 
τοϋτο, νά μή αναφέρω τό όνομά του, δι’ 
εύνοήτους, εννοείται, λόγους.

Μετέβην πρωίαν τινα είς τήν οικίαν τοΰ 
φίλου αύτοΰ ιατρού, Κυρίου Δ.... φημιζο- 
μένου ιδία διά τάς νευρολογικάς καϊ φρενο- 
λογικάς Θεραπευτικός αύτοΰ ιδιότητας,ένθα 
ήλίθιός τις,ώς συνήθως γίνεται,ύπηρέτης, 
μέ είσήγαγε μετά μακρόν τινα διάδρομον, 
είς τινα αίθουσαν, δυστυχώς τής αναμο
νής λεγομένην καϊ λέγω όυστυχώς, διότι 
άπαντες σχεδόν οί ίατροϊ τής σήμερον 
κατά κακήν των συνήθειαν, διά διαφημι
στικούς ίσως λόγους ή συμφεροντολογι
κούς, άλλ’ ολως άπρεπώς νομίζω καϊ άγε- 
νώς εισάγουν άπαντας φίρδην μύγδην τούς 
προσερχομένους είς μίαν καϊ τήν αύτήν 
αίθουσαν, μέ τήν ύποχρέωσιν ν ’ αναμέ
νουν, δίκην ασθενών ! τήν σειράν των έως 
δτου ίδουν τήν αύτοΰ εξοχότητα, ήτις 
ούδόλως παράδοξον έκ λάθους ή συμπτώ- 
σέως νά στείλη τινάς έξ αύτών είς τόν 
αδτ,ν! Καϊ περιμένετε μειδιώντες καϊ άγα- 
νακτούντες, ώς άσθενείς, πολλήν ώραν.... 
καϊ άναλογίζεσθε μετά λύπης, δτι δλοι αύ- 
τοϊ οί άλλοι παραμένοντες έκλαμβάνουν 
καϊ υμάς δι’ ασθενή καϊ ίσως διά φυματι- 
ώντα καϊ πολύ πιθανώς πάσχοντα έξ άλ
λων ανιάτων νόσων καϊ έτι πιθανώτερον 
ούτοι νά μεταδώσουν είς άλλους, δτι σάς 
είδον έπικαλούμενον τήν συνδρομήν τού 
ιατρού κτλ. καϊ δλα αύτάπρός δόξαν τής 
αύτού έξοχότητος τοϋ ίατροϋ, δστις έν- 
νοεϊ καϊ καλά νά θέτη όλους είς ίσην 
μοίραν πρός τούς πάσχοντας.

Τέλος άνέμενον καϊ έγώ, άφοϋ άπαξ 
είσήλθον, άλλ ’ ήγανακτισμένος, διότι έχω 
αρκετήν πείραν τών τοιούτων έπισκέφεων.

Εύτυχώς έν τη αιθούση ύπήρχεν εϊς μό
νον κύριος άναμένων καϊ άνέπνευσα εύ- 
χαριστημένος, δτι δέν θ’ άνέμενον επϊ 
πολύ έτι.

Τόν έχαιρέτησα καϊ μέ άντεχαιρέτησε 
πάνυ εύγενώς, άλλ ’ άμέσως έκ τής φυσιο
γνωμίας του ήθέλησα νά μαντεύσω έκ τί
νος άρα γε νόσου νά έπασχεν, δπως φν- 

σικά καϊ αύτός τό αύτό θ’ άνελογίζετο δι’ 
έμέ !!

Έν ταύτώ έδειξα κάποιαν αδημονίαν, 
ήν φαίνεται άντιληφθείς:

— Σας παραχωρώ τήν θέσιν μου, μοϊ 
λέγει τότε ό Κύριος μετ’ εύγενείας.

— Ά! διόλου, διόλου, Κύριε, εύχαριστώ 
πολύ, τω άπαντώ, διαρρήδην άρνούμενος, 
διότι έφαίνετο, δπως πρέπει.

— Μά σάς παρακαλώ, έπαναλαμβάνει.
— Άδύιατον, δέν δέχομαι, τό λέγω.
— Μά τό άπαιτώ, μοϊ προσθέτει τότε 

μετ’ έμφάσεως.
— ’Εστω, τώ άπαντώ, άφοϋ έπιμένετε.
— Ναί, μοϊ προσθέτει, διότι έχω τήν 

υπομονήν νά περιμένω μέχρι σήμερον 
|ί>08 έτη, άπό Χριστού Γεννήσεως, έπι- 
σκεπτόμενος μέ Ίώβειον ύπομονήν τόν 
Κύριον αύτόν ιατρόν μου.... βλέπετε......
ΙΙρέπει δέ νά σάς είπω, δτι έφόνευσα εϊκο- 
σιν άνθρώπους έως τώρα. Μάτην τό επα
ναλαμβάνω είς τόν ίατρόν μου, δέν μέ πι
στεύει.

Έφρικίασα έπϊ τώ άκούσματι καϊ σιω
πών, παρετήρουν αύτόν έν συστολή.

— Ναί, έξηκολούθησεν εγειρόμενος καϊ 
προχωρών πρός με. τί πρέπει τέλος νά 
κάμω άκόμη διά νά μέ βάλουν μέσα ;

— ΙΙοϋ ; ήρώτησα.
— Είς τό φρενοκομεϊον !
Άντϊ άπαντήσεως έστράφην νά ϊδω, 

άν ή θύρα ήτον ανοικτή καϊ ήγέρθην νά 
φύγω έκεΐθεν, δτε ό άγνωστός μοι Κύριος 
μεθ’ου συνενοούμην γαλλιστί καϊ ώς φαίνε
ται ήτο ρώσσος, πολωνός μάλλον, έξή- 
γαγε ρεβόλβερ έκ τοϋ θυλακίου του καϊ 
προβάλλων μοι αύτό :

”— Μή τολμήσετε νά φύγετε, μοϊ λέγει, 
διότι θά καύσω τήν κεφαλήν σας.

Ήθέλησα νά τώ αρπάξω διά μιάς τήν 
χεΐρα, δι’ ής έκράτει τό ρεβόλβερ καϊ νά 
τόν συλλάβω άπό τόν λαιμόν, διότι μοϊ 
ήτο εϋκολον έκ τής θέσεώς μου καϊ τοϋ 
μικρού άναστήματός του, άλλά πάλιν έ- 
σκέφθην, δτι εϊχον καιρόν νά τόν συγκρα
τήσω μέ τήν ομιλίαν·

— Καλά, δέν φεύγω, τω λέγω, άλλά καϊ 
είς τί δύναμαι έγώ νά σάς ωφελήσω;

— Νιι πείσετε καϊ σείς τόν ίατρόν, δτι 
πάσχω καϊ δτι πρέπει νά μέ βάλη εις τό 
κρατητήριον.

— Καλά καϊ ποϋ σάς γνωρίζω έγώ ;
— Άρνεϊσϋε λοιπόν, έπιλέγει καϊ ά- 

πειλητικώς μοϊ προβάλλει έκ νέου τό ρε
βόλβερ.

Αύτήν τήν φοράν έπάγωσα κάπως.
— Καλά, τώ έπαναλαμβάνω, θα. προσ

παθήσω νά τόν πείσω.

Β9

Καϊ καταβιβάζει τήν χεΐρα, δτε ανοί
γει ή θύρα τού βάθους καϊ προβάλλει ό 
καλός μας ιατρός.

— Ά, μή άνυσηχεΐτε, μοϊ λέγει, βλέ- 
πων τήν στενοχώριαν μου καϊ τό ρεβόλ
βερ είς τήν χεΐρα έκείνου, εϊνε τρελλός!

— Τρελλός! καϊ τί τόν φυλλάς,τώ λέγω, 
τί κατάστασις είναι αύτή, ιατρέ, έδώ είς 
τήν αίθουσαν τών ξένων !

— Ά, μή άνυσηχεϊς, μοϊ έπαναλαμβά- 
νει, δέν εϊνε τίποτε, αύτά τά έχομεν καθ’ 
έκάστην σχεδόν.

— Μά αύτός λέγει, δτι έσκότωσε εΐκοσιν 
έως τώρα.

— Τίποτε, τίποτε... ούτε ένα καϊ δι’ 
αύτό δέν είμπορώ άκόμη νά τόν Βάλω είς 
τό φρενοκομεϊον. Νομίζει, δτι εϊνε φονεύς, 
άλλ”’ έως τώρα ούδένα έβλαύεν. Άλλως 
τε ή νομοθεσία μας δέν έπιτρέπει νά πε- 
ριορίση τις είς Φρενοκομεϊον τινά ή όταν 
έχει πραγματικώς βλάύη.

Καϊ ό τρελλός έξάγων έκ νέου τό ρε
βόλβερ.

— Λοιπόν, ιατρέ, θά φονεύσω καϊ πά
λιν τόν Κύριον αύτόν καϊ θά τον φονεύσω 
διά. νά μή μέ τυραννήτε πλέον καϊ μοϊ 
έπρότεινε έκ τρίτου τδ ρεβόλβερ.

Άλλ’ αύτήν τήν φοράν δέν έχασα και
ρόν, τόν αρπάζω άπό τήν χεΐρα καϊ τώ 
άφαιρώ τό δπλον.

Cochon ! μοϊ λέγει, j’ai voulu fair ο 
peur au docteur.

Τώ προτείνω καϊ έγώ τό δπλον.
—- Τώρα νά ίδής πώς σκοτώνουν, τω 

προσέθεσα
Γονατίζει έμπροσθέν μου τότε καϊ άνα- 

κράζων:
— Pardon, pardon, Monsieur, δέν θά 

τό έπαναλάβω-
Τήν στιγμήν αύτήν έκάμφθην.
Καϊ παραοίδων τό δπλον είς τόν ίατρόν:
— Μία έπίσκεύις, τρία καρδιοχτύπια, 

τώ λέγω, χαίρετε καϊ φροντίσατε νά δέ - 
χέσθε χωριστά τούς ασθενείς καϊ χωριστά 
τούς ύγιεϊς είς τό μέλλον-

- - Μά δέν συμφέρει κ. ΙΙρίντεζη νά δέ
χομαι ύγιεϊς.

— Ούτε ήμεϊς νά βλέπωμεν τρελλούς !
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΔΞΙΣ
Δέν ήθελεν είσθαι άσκοπον νά παραθέσωμεν 

ένταΰθα μικράν σειράν ήλεκτρικών φαινομέ
νων, έξ ών πολλά δύναταί τις νά προσπορι- 
σθμ διδάγματα, έκ τής φύσεως τών τοιούτων 
έπιάτημονικών παιγνίων. Παρατίθεμεν ήδη 
τήν ήλεκτρικήν έλξιν.

Λάβετε τεμάχιον Ισπανικοί) κηροϋ, δν προσ- 
τρίβετε έπί μάλλινου ύφάσματος. Ούτος ΐιλε- 
κτρίζεται άμέσως καί άν πλησιάσετε αυτόν είς

σφαιρίδιον έλαφρόν αίωρούμενον,είς μικρά τε
μάχια χάρτου ή λεπτά πτίλα, θά τά έλξι,ι αυ
θωρεί πρός έαυτόν.

Τό προκείμενον σχήμα δείκνυσι προφανώς 
τό πείραμα. Έπί μικράς σιδηράς ράβδου κρέ- 
μαται διά μετάξινου νήματος σφαιρίδιον έκ 
φελλού ή έντεριόνης δένδρου, δπερ φέρεται 
πρός τό ήλεκρισμένον σώμα.

Άγνωστος ή ίδιότης τού ηλεκτρισμού μέχρι 
τοΰδε. Τούτο δέ μόνον γνωρίζομεν, ότι διά της 
προστριβής θερμαίνεται ό κηρός, ήλεκτριζεται 
καί ύ ήλεκτριάμός έλκει πρός έαυτό τό μή ή- 
λεκτρισμένον σωμάτιον.

Διατί; άγνωστον. Φ- Π.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ
Ουδέποτε, όταν θέλης ν’ άπολαύσης τι, έκ- 

φράσΟητι τήν έπιθυμίαν 0ου, διότι θ’ άποτύ- 
χι.ις τού ποΟουμένου.

>«
Έθιζε σεαυτόν νά μή άποδίδμς ύπερβολι

κήν άξίαν είς τά άγαθά τής τύχης.
>-<

Εύκολώτερον καί καλείτερον Ικετεύει τις 
ύπέρ τών άλλων ή ύπέρ έαυτοΰ, διότι Λ Ικεσία 
δέν είναι καλόν τι.

Όπου δέν ύπάρχει άνάγκη πρός άμαρτά ■ 
νειν, έκεϊ Λ άρετή ούδχμώς έχει θέόιν.

Ούχί τό νόμισμα, άλλ’ ύ σκοπός καί ό κό
πος είναι άρεστά είς τόν Θεόν, όπόταν ευερ
γετείς. Ρούς

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
•Πώς Χ<»λα ό άίιρ είς κλεισμένους χώρους-

Ό διάσημος χημικός καί ύγεινιολόγος έν 
ΙΙαρισίοις ’Αλβέρτος Λέβυ έκαμεν είς τήν 
εταιρίαν τών πολιτικών μηχανικών διάλεξιν 
περί συότάσεως τού άέρος είς κλεισμένους 
χώρους, έξ ής άποσπώμεν τά έξής σπουδαία. 
Δύο είναι αί αίτίαι, διά τάς οποίας χαλά ό 
άήρ. Αί διάφοροι καύσεις αί έκτελοΰμεναι είς 
τάς κατοικίας μας,ήτοι άφ’ ένός Λ θέρμανσις, 
τό μαγείρευμα, Λ καΰσις λύχνων καί κηρίων 
ώς καί άφ’ έτέρου ή άναπνοή τών ένοικων 
άφαιροΰσιν άπό τόν άέρα τό όξύγονόν του, 
καί τό ποσόν αύτού έλατούται έπομένως είς 
βαθμόν έπιζήμιον διά τήν ύγείαν, έάν δέν λη- 
φθμ φροντίς διά τήν άνανέωάιν τού άέρος. 
Έξ άλλου αί καύσεις αυται παράγουν δηλητη
ριώδη άέρια ένεργοΰντα άπ’ ευθείας έπί τής 
ποιότητος τού άέρος. Έκ τούτων προκύπτουν 
δύο τινά πρακτέα, άφ’ ένός μέν ή διαρκής 
άνανέωσις καί συμπλήρωσες τού κανονικού 
ποσού τού έν τφ άέρι ώξυγόνου, καί άφ’ έτέ
ρου ή κατάργησες τών παραγομένων δηλητη
ριωδών άερίων. Ευτυχώς διά τήν τελευταίαν 
περίπτωόιν ύπάρχουν άέρια, τά όποια προδί- 
δονται Αρκούντως διά τής όσμής των καί ζη
τούν ούτως είπεϊν άφ’ έαυτών τήν κατάργη- 
σίν των. Έν όμως τών σπουδαιοτέρων, τό 
άνθρακοξείδιον, εΐνε άοσμον καί δύναται νά 
γίνμ αφορμή έλαφρών ή σοβαρών δηλητηριά
σεων, χωρίς ύ κίνδυνος νά έχη οϋδ’ έπ' έλά- 
χιστον προαγγελθμ· τό έπικίνδυνον δέ τούτο 
άέριον βλάπτει καί είς σχετικώς πολύ μικράς 
ποσότητας. Ό ’Αλβέρτος Λέβυ κατεσκεύασε 
μηχάνημα τό όποιον σημειώνει ήδη τό ’/ιοοιοοο 
άνθρακοξειδίου είς τόν άέρα ένός κλεισμένου 
χώρου. Στηρίζεται δέ Λ λειτουργία τής συ
σκευής είς τό δτι τό άνθρακοξείδιον άπελευ- 
θερώνει τό ίώδιον έκ τίνος ένώσεως Ιωδίου, 
τό δέ άέριον τούτο ένεργεΐ χρωματισμόν τινά 
Τό μόνον άντίδοτον είς δηλητηριάσεις έξ άν- 
θρακοξειδίου εΐνε ήείσπνοή καθαρού όξυγόνου.

Έπίιίτρωόις όιά χάρτου.

Άν θέλετε νά έπιστρώσητε διά χάρτου τούς 
τοίχους τών οικημάτων σας, οί όποιοι είναι 
μέ συνήθη «άφήν άσβέστου, πρέπει προηγου
μένως ν" άλειζιετε αύτούς μέ όξος, διότι άλ
λως όχάρτης δέν προσκολλάται καλώς Ιίλήν 
τούτου τό δξος έχει χαρακτήρα άντιμιασματι- 
κοΰ φαρμάκου, όπου δέ αί οίκιαι έχουάιν έπί- 
στρωάιν χάρτου, όστις έχει τήν ιδιότητα νά 
δέχηται καί νά συντηρμ παντός είδους μικρό
βια, πρέπει νά πλύνωνται καθ’έκάστην μέ δξος.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
’Ιδού καί εν πρακτικόν φάρμακον κατά τών έλειο- 

γενών πυρετών, οπερ συνδυαζόμενον μέ τήν λοιπήν 
αντιπυρετικών θεραπείαν έχει θαυμάσια αποτελέσματα.

Έκάστην πρωίαν μετά τόν καφέ σας ή τό γάλα σας 
καί αφοί παρέλθη μία ώρα πίνετε οι πάσχοντες άπό 
έλειογενεϊς πυρετούς έν μέγα κύπελλον ζωμοί άγριων 
χόρτων, οίον ραδικίων κτλ. Μετά μίαν ώραν δεύτερον 
καί τρίτον, τήν δέ εσπέραν πρό τοί φαγητού.

Τά βρασμένα χόρτα ωφελούν πολύ καί είς τούς υγι
είς ώς καθχρκτικόν τοί αίματος.

Ό Ιατρός <ίας
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Η ΕΝ ΤΣΙΑΤΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΠΗΓΗ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΑΙ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΗΣΙΟΥ ΠΑΡ* ΑΥΤΗ

ANA ΤΟΝ ΠΟΝΤΟΝ
(Εις όαι-ηάόιος γϋρος)

(Συνίμια ίκ τοΰ προηγονμίνον φύΙΙον)

Τήν πρωίαν άφιχόμεθα είς "Ατλερ, μικρόν πα
ραλιακήν χωμόπολιν, ένθα αφού παρελάβομεν 
χαί άπεβιβάσαμεν έπιβάτας χαί εμπορεύματα, άπή- 

ραμεν χαί έχε'Οεν διά τδ Σουχούμ.
Ώς προείπον, δ παράκτιος οΰτος ττλο3<ς εν

είχε πολύ τδ ενδιαφέρον, διότι διηρχόμεθα δι’ ω
ραίων χαί πολυποίκιλων, ποΰ μέν γυμνών, ποΰ δέ 
χαταφύτων όρέων, πεδιάδων χαί χαραδρών, διά μέ
σου τών οποίων άνεφαίνοντο, δίκην φαντασμαγορι
κών σκηνών, εύμορφα χωρία, χαρίεσσαι κωμοπό- 
λεις χαί ευχάριστα άγροτικά τοπεϊα, τά’όποια μετά 
πολλού ενδιαφέροντος χαί διασκεδαστικής άπολαύ- 
σεως διηρχόμεθα, θεώμενοι χαί ρεμβάζοντες άπδ τοΰ 
καταστρώματος. Πρδς τδ εσπέρας δέ, παρακάμψαν- 
τες μέγα τι ακρωτήριο», είσήλθομεν είς εύρύν κόλ
πον, ε:ς τδ βάθος τοΰ όποιου έξετείνετο ή πόλις τοΰ 
Σουχούμ χαί βαθέως δεξιόθεν απέραντος σειρά ό· 
ρέων. Ήγχυροδολήσαμεν... Ωραία παραλιακή οδός 
εκτείνεται μακρόθεν ερχόμενη, μικρά εξέδρα, ένδυ- 
μίζουσά μοι τό Φάληρον χαί διάφορα καφενεία μέ 
πολλούς βαμώνας έξωθι.

Έξήλθον αμέσως καί διηυθύνθην είς τδ Ξενοδο- 
χείον τής Βόρσας. Κεΐται επίσης παρά τήν παρα
λίαν, μέ καφενεΐον χάτωδι καί έστιατόριον αρκετά 
ευπρόσωπον. Είναι τοΰ χ. Δημητριάδου, άλλά τά 
δωμάτια τού ύπνου ελεεινά, μέ έπίπλωσιν άπδ τής 
εποχής τοΰ Νώε. Μοί ύπεσχέθη, οτι τοΰ χρόνου 6α 
μ’ «ύχαριστήση μέ καινουργή τα πάντα. Είδε, άλλ’ 
ίδωμεν !

Τδ Σούχουμ ή Σουχούμ-καλέ είναι πρωτεύουσα τοΰ 
Ρωσσικ. κυβερνείου Κουταίδος, κειμένη έπί κόλπου 
τοΰ Εύξείνου, έχουσα δέ 5,000 κατ.‘Υποτίθεται.ότι 
κεΐται έπί τής δέσεως τής αρχαίας Διοσκουριάδος. 
’Ανήκει ήδη είς τούς Ρώσσους άπδ τοΰ 1878.

Έκάθησα έξωδι τοΰ καφενείου. Θέα μαγική. Εύ- 
θεΓαι πλατεΐαι καί καθαροί οδοί, στενόμακρος παρά 
τήν παραλίαν κήπος καί πέραν δ κόλπος τής θαλάσ

σης μάκρος ευειδής καί τερπνός εκτείνεται.θαμώνες 
του καφενείου είσί πολλοί καί δή δμογενεΐς. "Αλλοι 
παίζουν εντός καί συνομιλούν, άλλοι έξωθεν συζη 
τοΰντες. Πολιτικά χαί νέα δέν ακούονται. Δέν τοίς 
ενδιαφέρουν’έσυνείθησαν «Τόσον μακράν ! δέ έσκέ- 
φΟην, τής Ελλάδος καί τής Ευρώπης!·

Καί μόλις ήδη άνελογίσθην, ότι εύρίσχομαι παρα 
τόν Καύκασον 1

Καί περνοΰν ενώπιον μου Καυκάσιοι, Τσερκέζοι, 
Λάζοι, Γεωργιαινοι καί άλλοι ορεσίβιοι επιδεικνυό
μενοι, μέ περιέργους αμφιέσεις καί αιχμηρός μα- 
χαίρκς περί τήν όσφύν I

"Ω 1 άνθρωπότης, ε’πον, πότε τέλος δά έννοή- 
σης τον προορισμόν σου 1 ’Επιβολή, επιβουλή, κα
ταβολή καί ύπερίσχυσις είναι ή άένναος κακόβου
λος μεριμνά σου να: βιοπάλη I

Καί αμέσως ήρχισα νά απογοητεύομαι καί νά βα- 
ρύνομαι τήν ώραίαν φύσιν τοΰ παρθενικοΰ καί άνεκ- 
μεταλλεύιου έτι εκείνου μέρους

Έζήτησα τήν διεύδυνσιν τριών ατόμων, πρδς 
ους ειχον συστάσεις, τού κ. I. Παυλίδου τοΰ κ. Ά- 
ποστ- Τεκμιτσώφ καί τοΰ κ. Π. Ζωγραφοπςύλου.

Τον κ. Παυλίδην εορον αμέσως έν τώ καταστή- 
ματί του, είναι καλδς καί εόγενής, συνωδεύσας με 
είς ίπίσκεψιν μερικών συνδρομητών μου, ώς καί 
τών καλλίστων αδελφών Δαέιδωφ, εμπόρων. Τυγ
χάνει δέ αδελφός τών έν Όδυσσφ καλλίστων φί
λων μου Γ. καί Έλ. Παυλίδου και μοί παρέσχε 
τας καλλιτέρας τών εκδουλεύσεων έν τφ τόπω.

‘Ο κ. Άπόστ. Τεκμιτσώφ είναι έπίσης γαμβρός 
τών κ.κ. Παυλίδων, μεγαλέμπορος και κά/.λιστος 
δμογενής, έπεσκέφθην δέ αυτόν είς τό ώραϊον μέγα 
κατάστημά του, προθομοποιηθέντα νά καταλεχθή 
μεταξύ τών συνδρομητών τής «Φύσεως»·

Τόν δέ κ. Ζωγραφόπουλον έγνώριζον έκ προγενε- 
στέρας συναντήσεώς μας έν Όδησσφ καί διατηρεί 
έπίσης μέγα και ώραΐον κατάστημα διαφόρων οικι
ακών ειδών. Είναι έκ τών φιλοπροόδων,

Έπεσκέφθην λοιπόν τούς αδελφούς Δαβιδώφ, με- 
γαλ,εμπόρους καί καλλίστους ομογενείς, τόν κ. I’. 
Μεταξόπουλον, κ. Σπ. Τσαίρίδην, εύγενέστατον χαί 
μεμορφωμένον πατριώτην, τδν κ. Χρ. Σαμουρίδην 
αντάξιον αδελφόν τού έν Νοβαροσίσχ κ. Άρ. Σα-
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μουρίδου, κάλλιστον καί εύγενέστατον, τούς αδελ
φούς Ίωσηφίδου, έπίσης καλλίστους έμπορους καί 
άλλους τινάς τών ομογενών μας, οίτινες παρά προσ
δοκίαν καί αρκετοί διαμένουσι καλώς εμπορευόμε
νοι ένταΰθα καί τής καλλίστης χαίρουσι φήμης.

Τήν επαύριον τδ εσπέρας τή συνοδεία τού κ. 
Παυλίδου έπεβιβάσθην τοΰ διά Πότι άναχωρούντος 
άτμοπλοίου και μετά τετράωρον περίπου πλοΰν 
άφίχθημεν καί εκεί προσαραξαντες τή προκυμαία.

Περίεργον όντως μέρος ένταΰθα I Το Πότι είναι 
ώχυρωμένη πόλις τού ρωσ. έπίσης κυβερνείου Κου- 
ταιδος, τής Ύπερχαυκασίας, κειμένη έπί τών εκ
βολών τοΰ Ρίωνος ποταμού καί έχει περί τάς 7,000 
κατ. Έμπόριον δέ σπουδαίον καί μεταλλεία πολλά. 
^,*0 λιμήν μέ τούς έκτεταμένους βραχίονάς του 
καί τήν μελανήν αύτών οψιν παρουσιάζει θέαμα 
μεγάλου εμπορικού κέντρου, σπουδαίου λιμένος καί 
εκτεταμένου εμπορίου. Άποθήκαι έδώ, βαγόνια καί 
σιδ. γραμμαί εκεί, ατμόπλοια παρέκει έπί μελανών 
λιμενοβραχιόνων καί έργάται μεταφέροντες ύλιχά 
και ορυκτά άποτελοΰσι τήν ίλην αυτήν κίνησιν 
τοΰ λιμένος, δστις εινε τό έπίνειον τοΰ ορεινού ε
κείνου διαμερίσματος, δπερ είναι μεταλλούχον, ό- 
νομαζόμενον «Τσιατουρι». Ένταΰθα είναι άξιον ση- 
μειώσεως, τδ ότι οί πρώτοι άνακαλύψαντες τδ μα- 
γανήσιον ορυκτόν είς τό Τσιατοΰρι, υπήρξαν Έλλη
νες, εινε δέ οί γέροντες Θεμιστοκλής καί Θεοφάνης 
Δΰγερινοΰ, πατέρες τών νέων ήδη εκμεταλλευτών 
υιών 'Ομήρου Αυγερινού και Άριστ. Αυγερινού, ο'ί- 
τινες είναι καί οί κυριώτεροι παράγοντες.

Σήμερον πολλοί άριθμοΰνται Έλληνες έκμεταλ- 
λευταί καί έξαγωγείς τού μαγγανησίου καί ους θά 
άναφέρωμεν ένταΰθα πρδς τιμήν τοΰ ελληνισμού. 
Είναι οί εξής,’Αριστείδης,"Ομηρος Ν. καί Ε. Αύγερι- 
νοΰ, Χρηστόφ,Μανωλόπουλος ό καί πρόξενός μας,Ά- 
σβεστοπουλος, Ζαροκούλης, Άλκ. Γιαννόπουλος, 
Στυλ. Κυριαζίδης, Έπαμ. Καράνζηλος, Άρκάδιος 
Γιαννόπουλος, Φιλ. Φιλιππίδης, Άριστ. Καμηλιά- 

δης, ’Αγησίλαος Αυγερινού, Δαμ. Πηλείδης, Στ. 
Γαληνός, Όμηρος “Ομήρου, Κατερζιάν καί Σαλο- 
νειχίδης, Παναγ. Θεοφυλάκτος καί άλλοι. 'Ήδη δέ 
ένεκα τού ανταγωνισμού, δστις έπήλθε μεταξύ “Ελ
λήνων καί ολίγων ξένων Ευρωπαίων, είσχωρησάν- 
των έως έχει, σχηματίζεται μεγάλον συνδικάτον 
έκ τών κυριωτέρων ελληνικών οίκων, δπως αντε
πεξέρχεται επωφελώς κατα τών άντενεργειών τών 
ξένων καί προφυλάσσωνται άπδ ένδεχομένας ζη
μίας έκ τοΰ ανταγωνισμού Είς 00 δέ τετραγωνικά 
χιλιόμετρα ανέρχονται αί έλληνικαί καί γεωργια- 
ναί έν Τσιαταρίφ μεταλλοΰχοι ϊδιοκτησίαι, απέναντι 
όλιγίστων τών ξένων, οίτίνες έν τούτοις καταπο- 
λεμοΰσι τούς ίδικούς μας μετά πείσματος. Έλπίζε- 
ται δμως, δτι εντός όλίγου θά κατορθώσωσι νά έξ 
ασφαλισθώσιν οί ήμέτεροι τελείως.

Τό άτμόπλοιον ένεκα πολλής εργασίας έπρόκειτο 
νά διαμείνη έκεί έπί 5-6 ώρας καί ωφεληθείς τής 
περιστάσεως, μολονότι δ καιρός ήτο βροχερός, έ· 
λαβον άμαξαν καί άνήλθον είς τήν πολιν, άπέχου- 
σαν έν τέταρτοί τοΰ λιμένος, δπως τούλάχιστον έ- 
πισκεφθώ ταύτην, τδν πρόξενόν μας καί δύο συν- 
δρομητάς τής «φύσεως».

Ή πόλις αίίτη παλαιού ρυθμού και εποχής δέν 
μοί έπροξένησεν έντύπωσιν, εχει όμως νεωτέρας 
τινάς χαλάς οικοδομάς καί περιποιημένας οδούς.

ΠληροφορηθεΙς δέ τήν διεύθυνσιν τοΰ προξένου 
μας κ. Μανωλοπούλου. μετέβην πρός έπίσκεψίν 
του. Τά γραφεία του κεϊνται έν τινι μεγάρφ Ξενο
δοχεία) καλουμένω, οπού καί τά γραφεία καί τίνος 
μεταλλευτικής έταιρείας, έν ή είναι συμμέτοχος.

Έν μεγάλη αιθούση είργάζοντο τρεις υπάλληλοι 
καί αποτεινόμενος προς τδν δεξιόθεν χαθήμενον, 
δστις έκ τής έγέρσεως τής κεφαλής του μο: έφάνη 
καί δ διευθύνων :

— Ό χ. Πρόξενος ; τδν ερωτώ.
— ’Απουσιάζει, μοί άπαντα, είς τό εσωτερικόν.
— Λυπούμαι, τφ λέγφ, διότι δέν θα λάβω τήν
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τιμήν νά το ίίω καί δ αναπληρωτής του, ό γραμ- 
ματευς τοΰ Προξενείου ;

— ’Εγώ, jaoi άπαντα καί ό Κύριος ;
— Έδώ είναι το Προξενεϊον;
— "Οχι, εις τδ παρακείμενον ίωμάτιον, καί δ 

κύριος, τί άγαπα ;
— Εννοήσατε, ότι είμαι ξένος, ερχβμαι έξ ’Α

θηνών καί διέρχομαι κατά πρώτον τον Πόντον καί 
επειδή τδ άτμόπλοιόν μας μένει 4-5 ώρας, άνήλθου 
πρ'ος έπίσχεψίν σας, άλλα λυπούμαι, όπου δέν Θά 
τόν ϊϊω χαΐ ό χ. Άλχ. Γιαννόπουλος, δύναοθε, σας 
παραχαλώ, νά μοΰ είπήτε ποΒ κατοικεί, ποΰ δύνα
μαι αυτήν τήν στιγμήν νά τδν ευρώ ;

— Δέν μένει μαχράν. θά σάς δώσωμεν έ'να άν
θρωπόν μας νά σας όδηγήση, αλλά δέν μας είπατε 
ποιος είσΟε ;

— Σας φαίνεται ίσως παράξενον, πώς έξ ’Αθη
νών εΰρίσχομαι έδώ.

— ’Αλλά δσον μάς δμιλείτε, τόσον τδ ενδιαφέρον 
μας κινείται,κάπως δέ μου φαίνεται οτι σάς γνωρίζω.

— Πολύ πιθανώς, διότι καί ή φυσιογνωμία σας...
— Τδ όνομά σας, παρακαλώ ;
— Πρίντεζης.
— Πρίντεζης ·, δ κύριος Φραγκίσκος, διευθυντής 

τής ·Φύσεως> ;
— Μάλιστα.
— Τής «Φύσεως» ·, τδ έμάντευον, καί δέν μ* βν- 

θυμεΓσθε κ· Πρίντεζη ; s'uai δ Γεώρ. Κορνάρος, 
ποτέ συνεργάτης σας. Έχετε δημοσιευμένα έργα 
μου εις τήν «Φύσιν».

— Ό κ Κορνάρος ; καλά λέγετε χαί πώς έδώ, 
μέ Προξενεία καί μεταλλεία ήδη ;

— Πρό δεκαέξ ετών, βαρυνθείς τάς έπιχείρημα- 
τικάς εργασίας μου έν Έλλαδι,κατέφυγον έδώ,όπου 
ένεκατέστην καί ήδη είμαι αρκετά ευχαριστημένος.

— Χαίρω πολύ. Τί είναι δ άνθρωπος I Τα βουνά 
δέν συναντώνται, άλλ’ οί άνθρωποι συναντώνται. 
Ποΰ έφανταζόμην μετά 16 έτη νά σας συναντήσω 
εις τδν Καύκασον.

— Ναί, περίεργον καί έχετε συνδρομητάς έδώ ; 
πώς πηγαίνει ή άγαπητή «Φύσις» ;

— Καλά. Μόνον δύο έχω ενταύθα.
— Αΐ, τώρα νά εγγράφετε εμέ, τδν κ. Μανωλό- 

πουλον, οστις καί πιστεύω νά τήν κρατήση καί ό κ. 
Γιαννόπουλος θά σάς συστήση ελπίζω καί άλλους.

— Ευχαριστώ. ’Αλλά τώρα θά μοι έπιτρέψητε 
νά ίδω καί τδν χ. Γιαννόπουλον, διότι παρέρχεται 
ή ώρα και δέν μένει καιρός.

— Μάλιστα, να σάς δδηγήση εις άνθρωπός μας, 
άλλά νά σάς έπανίδωμεν.

Μόλις δε εΰρισκόμεθα καθ’ οδόν, μεταίαίνοντες 
εις τήν οικίαν του :

— ’Ιδού αυτός, έρχεται πρδς ημάς, μοί λέγει δ
οδηγός μου. (

Εύχαριστηθείς διά τήν ταχεΐαν συνάντησιν,έσπευσα 
πρδς αύτόν

— Εισθε δ κ. Γιαννόπουλος. τφ λέγω, σφιγγών 
τήν χεΐρα του.

— Μάλιστα και υμείς-, μ’ έρωτά μέ ενδιαφέρον.
— Πρί<Τ*ζ*)ί» διευθυντής τής «Φύσεως».
— “Δ !...»ίσθε ό κ. Πρίντεζης, πώς εΰρέ,θητε 

έδώ ·, ό άδελοός μου είναι ό συνδρομητής σας, άλλά 
δέν πειράζει, δρίστε, πηγαίνομεν είς τήν οικίαν μου 
νά τά είπωμεν καλλίτερου, διότι βλέπω, ιδού αρ
χίζει καί νά βρέχη.

Παρ’ αΰτώ έγνώρισα τήν καλλίστην κυρίαν του 
καί τας δύο γλωσσομαθείς καί κάλλιστα μεμορφω- 
μένας δύο θυγατέρας του, μεθ’ ών ώμιλήσαμεν επ’ 
αρκετόν καί, έφιλοξενήθην δεόντως.

— Καί ό αδελφός σας ποΰ εύρίσκεται κ. Γιαννό- 
πουλε, δέν θά τόν γνωρίσω ;

— Δυστυχώς, όχι, άφοΰ αυθημερόν αναχωρείτε, 
εύρίσκεται εις τδ Τσιατο'ΰρι.

— Μά όλοι είς τδ Τσιατουρι εύρίσκονται;
-Ναί, διότι όλοι καταγινόμεθα έδώ μέ τδ ορυκτόν 

μαγγανήσιον, τδ όποιον είναι άρκετά προσοδοφόρου.
— Και σείς ;
— Καί έγώ και ό κ. Μανωλόπουλος καί οί Αυ

γερινοί καί πολ.λοί άλλοι. ’Ελπίζομεν δέ προσεχώς 
νά εύρισκώμεθα είς πολύ καλλιτέραν θέσιν, διότι 
έτοιμάζομεν ήδη συνδικάτου όλοι έδώ οί Έλληνες 
έκμεταλλευταί κατά τών ξένων.

— Χαίρω πολύ καί πόσην έκτασιν καλλιεργείτε, 
δηλ- τό ελληνικόν στοιχείου καί ποΰ εύρίσκεται 
αυτό τδ ορυκτόν ;

— ’Εντελώς ελληνική έπιχείρησις, κ. Πρίντεζη 
είναι, άλλά μάς έφθόνησαν οί Ευρωπαίοι ήδη. Έν 
τούτοις θά τούς πολεμήσωμεν. ‘Εξήκοντα δέ τετρα
γωνικά χιλιόμετρα είναι ιδιοκτησία! ‘Ελλήνων καί 
Γεωργιανών. όλϊγαι δέ τών Ευρωπαίων έπί τοΰ πα
ρόντος.Τά μεταλεΐα δέ αύτά εύρίσκονται επάνω έχει 
είς τά βουνά είς οχτάωρον άπόστασιν. ‘Υπάρχουν δέ 
εύκολίαι,ασφάλεια,ύδωρ,σιδηροδρομικοί γραμμα: κλ.

— Εύγε και γίνεται κατανάλωσις μαγγανησίου :
— Ή μεγαλειτέρα κατανάλωσις γίνεται έν Γερ

μανία, άλλ’ al τιμαί ήδη είναι χαμηλαι καί στενο- 
χωρούμεθα.

— Μεταλλεία τοιαΰτα μαγγανησίου καί ποΰ άλ
λοθι ύπάρχουν ·,

— Τρία είναι τά σημαντικότερα, τοΰ Καυκάσου 
οτλ. (Τσιατουρι), τών ’Ινδιών καί τής Βραζιλίας, 
άτινα συναγωνίζονται ήδη. (Έπεται συνέχεια)

ΤΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ
Και πάλιν τδ μειδίαμα 
θά ψάλλω τδ δικό σου, 
ΙΙριγκίπισσα, στα χείλη σου 
ή χαραυγή χαράζει, 
~ην ξαστεριά σκορπά παντού 
τό θείο μέτωπό σου, 
κι’ δταν γελάς τό γελοίο σου 
εύθύς τό παν αλλάζει.

Ή ’μέρα βαλσαμώνει 
ή νύκτ’ άστροφεγγιάζει 
τό μεσονύκτι, ώ ποτέ '. 
ποτέ δέν σκοτινειάζει.

>♦-<
Τό μεσημέρι ήλιος- 
πύρινος δέν τό καίει 
Και τό τριγώνι τόρψανό 
παύει, άλλά δέν κλαίει.

>—<
Τό παν γελά καί χαίρεται 
δταν έσύ γελάσης 
είσαι γλυκό χαμόγελο 
έσύ της γης άπάσης.

»-<
ΖωΆν λαμβάνουν τ’ άψυχα 
τά ρόδα καί τά ία, 
δταν γελάς, ΙΙριγκίπισσα 
δταν γελάς, Μαρία!

Σοφία Olv.ovoyioov

ΘΕΑΤΡΑ
Έ έφετεινή θερινή περίοδος άρκετάς εκπλήξεις μχς 

έπεφύλασε.Πληθύν θιάσων καί πληθώραν έργων πρωτοτύ
πων καί μεταφράσεων. Μία νέα πνοή έπεφύσησεν άνά 
τάς ’Αθήνας, άλλης τινός δράσεως καί τέχνης. Οί θίασοι 
συγκιοτοΰνται τελειότερου [ μέ πληθυν πρωταγωνι- 
στούντων προσώπων. Τά γνωστά έργα διαδέχονται

ΚΥΒΕΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ

ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΦΙΡΣΤ

δασε τά Νέα ΙΙαναθήναιι τών κ.κ.Τσοκοπούλου-Άννί - 
νου, επιτυχή καί ευχάριστου έπιθεώρησιν μέ νοστιμό
τατα άσματα, τό δέ τοΰ Συντάγματος, άντε μιας άνεβί- 
βχσε δύο ’Επιθεωρήσεις, τον Κινηματογράφον τοΰ Δη- 
μητρακοπούλου καί τήνΠρωθυπουργίναν τοΰ Μωραϊτίνη.

Καί ή μέν πρώτη εινε τρίτη έκδοσις, ούτως εΐπείν. 
τών ·Παναθηναίων» μέ αρκετήν επιτυχίαν παίζόμενη,

ή δέ δεύτερα έχει ιδιαιτέραν τινά πρωτοτοτυπίαν μέ 
πολλήν εξυπνάδα γεγραμμένην, ήτις, άν δέν παρεσύρετο

ύπό τής ένσκηψάσης έ- 
πιθεωρητικής μανίας, 
ήδύνατο νά εινε μία έξ 
υπνοτάτη φάρσα, χάρις 
είς τό σπινθηρίζον πνεύ
μα τοΰ συγραφέως της. 
Έν τούτοις παίζεται 
επανειλγ^μμένως μέ με- 
γάλην επιτυχίαν καί 
τοΰτο οφείλεται επίσης 
άναμφιβόλως εις τά 
τραγουδάκια της,τά ό
ποια,κατά τόνσυγγρα
φέα της, μετά εκατόν 
έτη — διατί όχι καί 
από τώρα — θά προστεθοΰν εις τόν ’Οβελόν τόν 
Άμλέτον, τά Δικαστήρια καί τήν Βουλήν. Και τότε

ΡΟΖΑΛΙΑ ΝΙΚΑ

συνεχώς νεότερα, οί έλληνες συγγράφεις δεικνύουν κά
ποιαν ιδιαιτέραν οτοργήν πρό: το Οέατρον καί τό κοι
νόν ενθουσιά περισσότερον. Καθ’ νμας, τών μέν ηθο
ποιών α'ι προσπάθζιαι προήλθον εκ τοΰ οτι ένόησαν τόν 
σφιγμον τοΰ χοινοΰ, τών δέ συγγραφέων μας αί συγκι
νήσεις προήλθον έκ τών ιδιαιτέρων εκείνων θρύλλων, οί- 
τινες πέρυσιν ήκούσθησαν περί τών σχέσεων τών συγ
γραφέων τών «Παναθηναίων» πρός τό ταμείου τής Ν. 
Σκηνής.

Τό συμπέρασμα εινε, οτι εφέτος ή Ν. Σκηνή άνεβί-

θά ήσυχάσωμεν άπό τάς επιθεωρήσεις κχϊ ίσως θά δυ- 
νηθοΰν νά κρατηθούν επί τής σκηνής μερικά αριστουρ
γήματα. τά οποία μετά μεγάλης συστολής τώρα καί 
άοαιότατα αναβιβάζουν. Τοιοΰτον εινε καί τό έργου

ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
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• Ή μαμά Κολυβρί» πχιχθέν υπθ της Ν. Σκηνής, τδ 
όποιον παρα&όξως μερικοί ώνύμασαν · ανήθιχον». Η 
·£ανθιά Περούκα» τοϋ Τζέχωφ κατά διασκευήν τοϋ κ. 
Ξενοπούλου, Ή ·Δϊς Διδάκτωρ · ήτις παίζεται ύπ'ο 
τοϋ θιάσου της Κυβέλης χ.τ λ.

’Από τούς ηθοποιούς πρέπει να εϊμεθα κατενθουσιχ- 
σμένοι Ή > υρία Νίκα εινε ή ψυχή τοϋ θεάτρου τοϋ 
Συντάγματος. Υπέροχος εις όλους τούς ρόλους. Την 
«Σαλώμην» το φιλολογικόν χυτό αριστούργημα· ανιαρόν 
όμως καϊ κουραστικόν διά θερινόν θεατρον, επαιςαν επα- 
νειλλημένως.'χάρις εις τήν θαυμαστήν ύπόκρισιν τής 
κ. Νίκα. Εις τόν «Κινηματογράφον» καί τήν ·Πρωθυ
πουργίαν· παίζει μέ πολλήν χάριν καϊ γοϋστο. ’Επί
σης ό κ. Παπαϊώάνου, ή κ. Ροζάν, ό Χρυσομάλης χλ.

Εις τήν Ν. Σκηνήν, εκτός τοϋ ίμιμήτου κ. Σαγιώρ, 
προχαλοϋντος τήν άδιάπτωτον ευθυμίαν,ιδ ως εις τόνΧω- 
ροφύλακα θανάσην· ,τά·Παναθήναια·κα'ι τόν - Μητσίλον» 
παίζουν επίσης ωραιότατα οί Γαβρηλιδου, Μυράτ, Λούη 
καϊ πρό παντός ή χαριτωμένη Μαοίκα. Κοτοπούλη, ήτις 
ώςνέα γυνή,μέλος τοϋ συλλόγου των αγάμων χαΙΓκειζα 
ε’ινε αμίμητος. Εις δέ τό «Πανελλήνιον· εκτός τής υπέ
ροχου χαλλιτέχνιδος Κυβέλης, ήτις καλόν θά ητο.να 
έπανέκτα τό παλαιόν έπϊ τής σκηνής θάρρος της και οι 
άλλοι ηθοποιοί παίζουν μέ πολλήν τέχνην.

’Ιδία ή δεσποινίς Κολυβϊ, ή Περιδου, ό κ. Ζαννος, 
ό χ. Πχπχγεωργίου, Πλέσσας χλπ. Π....

ΜΙΑ ΕΠΙ2ΚΕΨΙΣ
Jul των κάτωθι γραμμΰν ή Ελλόγιμος συνιργάτις 

κ.Σοφία ΟΙκονομίόον iiici ώραίαν περιγραφήν τής ·!α- 
τρεντής ήμιίίν πριγκιπίσσης Μαρίας.

“Εοχον την υψηλήν τιμήν καί την μεγίστην 
ευτυχίαν νά Επισκεφθώ την πριγκίπισσαν Μα
ρίαν, δεχθείσαν με παρ’ αυτή· Ή υψηλότης 
της είνε είς άκρον αύρα καϊ χαρίεσσα' ή πα- 
ρουοία της ομοιάζει μέ τδ μάγον ψιθύρισμα 
μυροβόλου αύρας. Ή εύγενής γαλλάτις πριγ- 
κίπισσα μ’ Εδέχθη ώς θά Εδέχετο παλαιόν της 
φίλην, με τόσον δ' Ενθουσιασμόν καϊ Αφέλειαν 
φέρεται, ώστε Αμέσως ή γόησσα αιχμαλωτίζει 
τόν επισκέπτην.

’H όμηλία της είνε θελκτικέ] καί γλυκεία, 
τά δέ όλίγα Ελληνικά, άιινα Εξέμαθε κατά τήν 
δλιγοχρόνιον Ενταύθα διαμονήν της, προφέρει 
πολύ καθαρά. Είνε Αδάμας, είνε άγγελος, όστις 
Απεσπάσθη Από τΑ Ήλΰσια τών Παρισίων, δια 
νά κόσμηση τα Ήλΰσια τής Ελλάδος.

Εϊς Ερώτησίν μου δέ,Αν μέτη ευχαριστημένη 
Ενταύθα, μοϊ Απήντησεν, ώς Εν Εκτάσει:*’Ω ! 
πολύ ! ’Εδώ όλα είνε θαυμάσια, καϊ ωραία !» 

Ε’ινε πολύ Ενθουσιασμένη Από τήν Ελλάδα, 
τήν δευτέραν της πατρίδα, ή εύγενής κόρη, ή 
γλυκεία πριγκίπισσά μας' καϊ μήπως δέν Εχει 
δίκαιον, δλα Εδώ δέν τή προσμμειδιώσιν.'Λλλά 
καϊ ή Αφελής χάρις καϊ τό ουράνιον μειδίαμα 
τής συζύγου τού συμπαθεστέρου τών πριγκήπων 
μας δεν εχει καταστήσει δέσμιους δλονς μας ;

Καί διήλθον οΐτω τά όλίγα λεπτά πλησίον 
της τάχιστα, ταχύτερου ή δσον Επόθουν, τα 
όποια δμως μοϊ Εφάνηοαν ώς χρόνοι ευχάρι
στοι, αΙώνες χρυσοί.

Σοφία Κ· ΟΙκονομϊδον·

ΤΑ ΙΙΡΟΤΕΤΗΙίΑΤΑ TCS HETAAW ΠΙΛΒΚ
Μέ πιστεύετε, ότι Ακολουθούσα καί Εγώ τήν 

μόδαν, Εφόρευα τόν μεγάλον πίλον μου. "Οχι.' 
Μόνον διά τήν Ατομικήν μου εΰχαρίστησιν καϊ 
διό τάς Ανάγκης μου ώχυρώθην κάτωθι τού ό- 
μολογουμένως υπερβολικού καπέλου μου.

Άλλ’ Εννοώ τήν Απορίαν σας. Ποιας Ανάγ- 
κας αρά γε ήμπορει να Εξυπηρετή Ενας τηλι- 
κοΰτος πίλος;

Λοιπόν Ακούσατε. Δέν πρέπει να μάς Εκ
λαμβάνετε τόσον ζώα, ώστε νά καθιστάμεθα 
γελοίοι ύπό τα νέα καπέλα απλώς δια να Εξυ- 
πηρετήσωμεν τα γούστα μας καϊ τήν νέαν 
μόδαν καί δχι δια τάς πολυτίμους του υπηρε
σίας ιων.’Εν πρώτοις είς τους Εξοχικούς περι
πάτους δέν Εχω πλέον Ανάγκην νά σύρω μαζύ 
μου καί Αλεξιβρόχιον,διότι τό καπέλο μου προ- 
φυλάσσει δχι μόνον Εμέ, Αλλα καί τό τέσσαρα 
τέκνα μου Από τάς ήλιακάς Ακτίνας.

’Επίσης τό φλέρτ διενεργείται μέ περισσο- 
τέραν εύκολίαν καί Ελευθερίαν, χάρις εϊς τήν 
ψιαθίνην στέγην μας καϊ πρό παντός μακράν 
των βλεμμάτων τών Αναιδών ρέπορτερ καϊ 
των σαχλών φωτογράφων.

“Επειτα συμβιβάζω Εξαίρετα τά γούστα τού 
συζύγου μου μέ τά Ιδικά μου. Πράγμα παρά
δοξον μέν, Αληθές δέ καί Ιδού πώς. ’Εκείνος 
θέλει αΙωνίως Εξοχήν, χάριν τής πρασινάδας 
Ενώ Εγώ διά πολλούς λόγους προτιμώ τά θο
ρυβώδη κέντρα. Λοιπόν συχνάζομεν είς τά 
δεύτερα, δπου Ικανοποιεί τάς όρέξεις του και ό 
σύζυγός μου, τερπόμενος Εκ τών Επϊ τών κε
φαλών μας Αγροτικών τοπείων καϊ τής Επ’ αυ
τών πλούσιας χλωρίδας.

Προς τούτοις καί ή Επιστήμη Ικανοποιεί
ται. Διότι αν Ανέλθωμεν επί Αεροστάτου, Αφό- 
βως δυνάμεθα νά κατέλθωμεν διά τών Αλεξι
πτώτων, δηλαδή καπέλων μας.

Καϊ μήπως ά>—δ μέ] γένοιτο— ευρισκόμεθα 
Εν τινι ναυαγίφ,δέν καταλαμβάνετε δτι πάλιν θά 
μάς Εσωζον αυτά ; Διότι οί μέν σύζυγοί μας 
χάριν τοϋ εαυτού των θά μάς Απώθουν εκ τών 
Αγκαλών των, οκεπτόμενοι, δτι αί Αγκάλαι τής 
θαλάσσης θά ήσαν καταλληλότεροι δι’ ημάς. 
Άναμφιβόλως δέ θά Επεσκεπτόμεθα τόν βυ
θόν της, άν δέν εΐχομεν τά μεγάλα καπέλα, τά 
οποία βεβαίως θά μάς φέρουν είς κάποιον λι
μένα σωτηρίας. Δέν Αρκεί δέ δτι είναι ώφέλιμα 
μόνον διά τας γυναίκας καϊ Ιδού δτι καϊ οί 
άνδρες πάσης πίοτεως καϊ δέ] οΐ διαμορτυρό· 
μενοιτά χρησιμοποιοΰσι.

Παράδειγμα τό καπέλον τής συζύγου τού 
κηπουρού μου, τό όποιον Αφού θριαμβευτικώς 
καί Επωφελώς διέμ υσε μίαν περίοδον επϊ τής 
κεφαλής της, ήδη Εξυπηρετεί τάς Ανάγκας τοϋ 
συζύγου της,ώς κυψέλη! Λοιπόν,κύριοι, σιω
πάτε ή δχι; Αές Έλλη

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Μ(α κυρία πρός τήν νεοφερμένην ύπηρέ- 

τριάν της:
— θάύοΰ δίδω 40 δοχ τόν μήνα. Άλλ.άόσας 

ζημίας κάμμς θά τάς κρατώ άπό τόν μτσΟόν Οου.
— Κυρία δέν μί· συμφέρει είνε λίγος ό μισθός.
— ’Ολίγος! 40 δραχμής!
— Μά κυρία.έγώ θά κάνω ζημίας έπάνω άπό 

40 δρχ. Τότε τί θά μοϋ μένιι ;

Μεταξύ μπεμπέδων: ΓαΛ,®
— Λιλή τί έχει Λ κούκλα σου; "Αρρωστη εϊνε;
— Ναί. Βαρυακούει.

Μεταξύ δύο φίλων είς τήν πλατείαν τοϋ Φα
λήρου:

— ΦΛΖρα. Άχ ! Δέν εάξεύρεις Λόλα, μου, πό
σον μέ ευχαριστεί αύτή ή θαλασσία αύρα.

Μά. καϋμένη, σήμερα ό άέρας Εύχε
ται άπό τήν ξηρόν!

Μεταξύ Συζύγων.
— Πώς σοΰ φαίνεται, Μιχαλάκη, ό νέος μά

γειρός μας ;
— θαυμάσιος! Πιστεύω τώρα νά τρώμε σού

πα χωρίς τρίχες, άφ’ ού εϊνε φαλακρός.
>*<

Η κυρία πρός τήν ύπηρέτριαν :
— Μαρία, έσύ έδωκες αύτό τό πισκότο είς τό 

σκυλάκι; Είναι δηλητηριασμένο! Πόρτο καί 
δώσε το είς ένα πτωχόν. ..

>~ι

— Τά έμαθες; Ό Θανάσης είνε φυλακή·
— Μπά! Είσαι βέβαιος;
— Διάβολε, ήμουν δικηγόρος του..

>·<

ΊΙ μικρά Φλώρα πρός τήν ύπηρέτριάν της·
— Κατίνα, μήπως εύρηκες καμμίά κούκλά, 

πού τήν λένε Λόλα;
>*<

— Ά' φίλε μου! Ή Παρασκευή δι’ έμέ είνε 
Λ πλέον κατηραμένη ήμέρα.

— ’Εκατάλαβα. Φαίνεται,δτι Παρασκευήν θά 
έπαντρεύτηκες.

Ό Αόκτωρ.— Διά νά θεραπευθίϊτε,κυρία μου, 
πρέπει νά ύπανδρευθιιτε.

7/ nt.Uric.- Ώ! μεθ’ ύμών Ιατρέ, εύχαρίστως.
Ό Δόκτωρ.— Δυστυχώς, κυρία μου, όχι! Διότι 

ό ιατρός προσδιορίζει τό φάρμακον, άλλά δέν 
τό λαμβάνει.

>♦<

— Βλέπεις αύτόν τόν άνθρωπον, τόσον άνά- 
βει άμα θυμώση,ι’ύστε αν κάνμ λουτρό,τό νερό 
άρχίζει νά βράζμ.

*—<
"Εν τινι καταστήματι εύκαιρίας:
— Πόσον έχει αύτός ό μπουφές;
— 60 δραχμάς.
— Καί μέ δόσεις;
— 120 δοχ. καί προκαταβολή τά μισά.

>·*
— Κατηγορείσαι.δτι είς τινα πυρκαϊόν άπε- 

πειρόθμς νά κλέψης ένα κύριον. Πώς λοιπόν 
άρνιίσαι τήν κλοπήν τοϋ ωρολογίου, άφοΰ τό- 
dot σέ είδον, δτι τού έτράβηξες τήν αλυσίδα.

— ’Αλλά, κύριε δικαστή, δέν ήτανε μέ ρωλόί 
ή άλυσίδα.

"Ελεγέ τις δι’ ένα άκαταπόνητον φλύαρον
— Ά, αύτός καί δταν άκόμη τόν βάλλουν 

είς τό φέρετρον, θά εύρμ τό μέσον νά φλυαρμ 
μέ τούς νεκροκόμους

— Ίσα, ίσα, τότε θά μοΰ χρειασθμ ή συν
τροφιά, έπεΐπεν ούτος.

>»<

Όφθαλμολόγος τις πρός τινα πελάτην του 
άπωλέσαντα τήν δραάιν, προκειμένου νά τ<7» 
κάμμ έγχείριόιν.

— "Εχεις έμπιστοσύνην είς έμέ ;
— Πώς, δέν μέ βλέπετε ; τυφλήν μάλιστα 

έμπιστοσύνην.

Υιός τις άνεγίνωόκεν ήμέραν τινά είς έπή- 
κοον τής μητρός του, ότι ή κάμηλος έργάζε- 
ται καί όκτώ Λμέρας, χωρίς τό παράπαν νά 
πίμτ ι-

Καί ή μήτηρ άναστενάζουήα :
— Τί άντίθεσις μέ τόν πατέρα σου, ό όποιος 

όκτώ Λμέρας κατά συνέπειαν πίνει, χωρίς νά 
έργάζεται.

>—<
Μεταξύ Κυρίου τινός καί Κυρίας.
— Ξεύρετε, ό κ. Π.... νυμφεύεται μέ μίαν 

καλήν προίκα I
— 'Ωραία καί μέ γ'υναϊκα δχι ; έρωτά ή 

κυρία.
— Σήμερον ποιος λογαριάζει τήν γυναίκα, 

όλοι τήν προίκα λογαριάζουν.
— Καί διά τήν κόρην σας έτσι είναι ; δέν 

την λαμβάνουν ύπ’ δψιν ;
— "Α, Λ κόρη μου Αποτελεί έξαίρεσιν....

>—<

Άπάντηόις όφμριιμένου:
— Θά έλθι.ις, ΓΙέτρε, είς τήν κηδείαν τοϋ 

Περικλή;
— ’Αδύνατον σήμερον,έχω έργασίαν, αύριον 

εύχαρίστως.
>—<:

Πονηρός τις πατήρ ώδήγησε τόν υιόν του 
είς τό ίπποδρόμιον.

— Νά, βλέπεις, τώ λέγει, πώς γνωρίζει τήν 
Αριθμητικήν τό σκυλάκι αύτό, ένφ σύ έπήρες 
κακόν βαθμόν.

— Ναί, πατέρα, άλλά έρωτήσατέ το τώρα 
καί όλίγην Γεωγραφίαν ;

>—<
Είς τάς έξετάσεις.
Ό καθηγητής. — ’Αλλά, παιδί μου, μετά λύ

πης σοΰ λέγω, δτι δέν προώδευσες καθόλου 
είς τά 'Ελληνικά, έγώ είς τήν ήλικιαν σου 
έξηγοι θα τροχάδην τόν Θουκυδίδην.

Ό μαθητής (μέ έτοιμότητα).— Φαίνεται, κύ
ριε καθηγητή, πώς θά εΐχετε τότε καλειτερον 
καθηγητήν.

>*<
Ό ύπάλληλος τών διαβατηρίων τής Νομαρ

χίας, προκειμένου νά έκδώσμ διαβατήριόν τι 
πρός μονόφθαλμον, μετά τινα δισταγμόν έάη- 
μείωόεν :

—’Οφθαλμοί μέλανες. έκ τών όποίων ό είς 
Απουσιάζει !
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14. Αίνιγμα.

Το πρώτον μου'γλυκεΐα λέξις, 
Εΐνε ή κχλλιτέρχ μοΰσα 
Εύφρχίνουσα τά ώτχ, τήν ψυχήν 

Ίο πνεύμα σου μεταρσιοΰσα.

Τό δεύτερον εΐνε αντωνυμία, 
επεξηγήσεις αλλ.αι περιττά:, 
Γνωστή ώσάν αυτή καμμία 
Δέν εΐνε άλλη, αγαπητέ.

Λοιπόν εάν αυτά σύνδεσης, 
εις μίαν πόλιν ρωσσικήν 
χωρίς νά θέλης, λύτα μου, θά πέσης.

15. Γοϊφος
Πε ΒΓ I ιχ Δ I - Κττ Ε.

16. φύοδιιν—Μίγδην
Χισα ροα — Σανό

17. Φωνηεντόλιπον
-f- χ -ή δ + μ + 4- κ + + π4-λ4-· + +

—ja—

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
2ου ΤΕΥΧΟΥΣ

6·—ΐύλον, φύλλο ν.—7. "Ηδιστον ή επιτυχία.—8. 
Πρεσβύτατον των οντων Θεές

Λνται. θ. Γαλχνόπουλος έκ Σύρου 3. Δ. Μιχχη- 
λίδη; έκ Πειραιώς 3, Λόλα Φλώρου έξ ’Αθηνών 3, 
Η. Βουτσινχς έκ Πειραιώς I. θ. Παρχσκευα; έξ Α
θηνών 2, καί Ελένη Στεφανάκου έκ Πειραιώς 2.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Λ. Ν· Χίον. Σας μετεφέραμεν ήδη αυτόθι. Καλήν 

διασκέδασιν. —Σ. Α. II. Λ α μϊ α ν.’Επιστολή έλήψθη 
Σίς ένεγράψαμεν καί εις Φύσιν καί εις Πανόραμα. 
Εύχαριστούμεν.- Β. ΐ. ’Αλεξάνδρειαν. Φυλλά
δια σ£ς στέλλοντχι τακτικώς, άποροΰμεν διά τήν απώ
λειαν των. Ώς ραίνεται, δέν δίδετε προσοχήν εις την 
«Φύσιν· μας καί σας τήν παίρνουν άλλοι Έν τούτοι; 
σας στέλλομεν άλλα φυλλάδια καί γρχρομεν. — I. Μ. 
Σΰρον. Έπιστολχι σχ; καί χρήματα έλήρθησχν. 
Εΰχαριστοϋμεν πολύ. Έγρχψαιχεν. — Α. Δ. Π. Nou- 
sset'li.—Δελτάριον έλήρθη. Σχ; απηντήσαμεν και έστεί- 
λαμεν φυλλάδια. Ευ/χριστούμε ν.— Ν'. Π. Κορ ά βι αν. 
Άποροΰμεν διά καθυστέρησιν. Φαίνεται φυλλχοια και 
πακέτα εφημερίδων δεν σχ; έπιδιδονται καί εξετάσατε.— 
Έ. Σ. Σουέζ. Δελτάριον έλήρθη. "Εχει καλώς. 
Τόμοι σχ; άπεστάλησχν καί έγράψαμεν. —II. Κ. Λ α- 
μ · α ν. Έχει καλώς. ’Αναμένομε? αποτέλεσμα.—Ν. Π 
Καρτούμ. Άποροίμεν πολύ, ένώ σας στέλλοντχι 
ανελλιπώς. Σίς έστείλαμεν έκ νέου ζητούμενα. — Α. Δ. 
Λ α ν ζ ά ρ. Συνδρομή και επιταγή έλήρθη. Εΰχαρι- 
στοΰμεν πολύ. - Φ. Μ. Κάϊρον. Ευχαρίστως στεί
λατε τα καί έλπίζομεν νά είναι κατάλληλα προς δη
μοσίευσή.

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ
ΈτελέσΟησχν τήν πχρελθοϋσαν έβδοιάδα έν Άργο- 

στολίψ οί γάμοι τής αξιολόγου δεσποινίδάς 'Ελένης 
Μαικοπούλου μετά του καλλίστου καί μεμορρωμένου 
κ Χαρ Βεντουράτου, ούς εύχίμεθχ άπό καρδίας ευτυ
χίαν καί πολυζωίαν.

ΙΙαρακαλοϋνται πάντες οί καθυστερούν· 
τες τάς συνδρομής των, ώς και οί κατά 
τόπους άνταποκριταί μας, όπως, ευαρε
στούμενοι, άποστείλωσιν ήμΐν τδ ταχύτε
ροι1 ταύτας, πρδς τακτοποίησιν πόσης ό· 
φειλής των.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Εικονογραφημένη *Ε«ιθεώοη<ίι<; 

Έκδίδεται κατά μϋνα
Τό καλλιτεχνικότερου και ΙΙρωτοτυπωτερον 

όλων των εικονογραφημένων τή: ’Ανατολή;.
Δημοσιεύονται πόλεις, τοπεΐα, έςεχοντα 

πρόσωπα, έξοχαί, γεγονότα, σκηναι κτλ. κατά 
προτίμησιν ελληνική: φόσεως.

Έκδόται ’Αδελφοί ΙΙοίντεζη

Συνδρομή ’Εσωτερικού δρ. 10 
» ’Εξωτερικού φρ. 10

'Ο άποστέλλων τήν συνδρομήν, έγγράφεται 
και λαμβάνει άπαντα τά έκδοΟέντα μέχρι 
τοΰδε φυλλάδια καί τεύχη.

Διεύθυνσι;: Εΐ; Αθήνα;

’Οδός Σωκοτάτονς άοιΟ. 2

ΤΟ “EM ΙΙΟΡ1ΟΝ,,
Εΐνε ό τίτλος νέου περιοδικού έν ΠειραΙεΤ εκοιδομένου 

υπό του κ. Κ. ΙΙαναγιωιοπονΑοο. Διευθυντου τής εμ
πορικής σχολής, εμπειρότατου καί ριλοπονοτάτου άνδρός, 
άσχολουμένου μετά πρωτοφανούς ζήλου εις τήν άνήψω- 
σιν τής εμπορικής επιστήμης.

Το «Εμπόρων αποβλέπει εις τήν διάδοσιν τών νεω- 
τέρων έμπορικων γνώσεων, παρακολουθούν όλα τά ποι
κίλα ζητήματα τον εμπορίου καί τήν άνάπτυξιν χυτού.

Σύνδρομα! εσωτερικού 5ραχ. Β. 
εξωτερικού φραγ. 8.

'A-isfOi-rtior :
Ιάωνιίτ. ΆναγνωιΙτόπονλον

Διευθ. Έμπορ. Σχολή;

II £ ι )■ « t ϋ

liXAIlN'IX διδασκάλισσχ διπλωματούχο; τού 
’Αρσάκειου ζητεί δέσιν ενταύθα εΐ; οικίαν ώ; 
εσωτερική διδασκάλισσα ή ώ; ήμισύσσιτο;. 
Ιίληροφορίαι εί; τό Μυροπωλείου τή; κυρία; Κ. 
Στίνη, όδό; ΈρμοΟ, ’Αθήνα;.


