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Ό κεντρικΐς ήλ-κτρικός σταθμός, ιύτ.νις τήν 
εικόνα βλέπετε, st ε ή βιθ;.ηχζνΐ'.ή έκεί-.η t··- 
ιιατάστασις, ήτις δίδει ιωτ·,σμόν εί; τά; πόλεις

ιίκν καί εινε το μόνον ίργοστάσιον τοϋ ειοου: 
του έν Ανατολή. Τοΰτο θχ περίγράψωμε*  συν- 
τόμω; εχιντες ώς βάσιν τήν ήμετίραν εν αύ-φ 
έπικεψιν καί τήν άξιόλογον εκτενή μελέτην 
καί περιγραφήν τ:ϋ σταθμού, ΰπό τοϋ αξιότιμου 
κ. Γ. Άθκνατιάδου ύτηγητοϋ τής Πιιρ. Φυσι
κής ίν Έθν. Πανιπιττημίι·, ττϋ μόνου εΐ'.ικώς 
σερί ταΰτα ασγολΥ,θεντος, \

*0 κε-τρ·.κός σταθμός κειται παρά τόΝ. Φά· 
λήρον, πλησίον τής γρομμής τοϋ σ·.δηρ. Πει
ραιώς -—’Αθηνών, είς άπόστσσιν 800 μ. άπό 
τής θαλάσσης, st ε δέ αρκετών διαστάσεων ήιιι 
24.000 τετρ. μέτρ. ’Αποτελεΐται έκ δύο α - 
θουσών μεγάλων, ων ή μεγαλειτέρα,έχουσα μήκος 
8L.5 μέτ. πλάτος 19.5 καί ϋψο: 13 μ. ειν«

KtviQixof ήλζκιρ χδ: οταϋμδί Ν. Φαλήρου

’Αθηνών καί Πειραιώς κ*1. ήτις μετ’ ολίγους μή·
νας θά θέση είς κίνησιν τόν πρώτον εν Έλλάδι
ηλεκτρικόν σιδηρόδρομον. Ή έγκατάστασις αυτή
μεγάλην ένοχη τήν σπουδαιότητπ, καθότι είναι
μία άπό τάς μεγαλειτέρας έφαρμογός τής κατα-
πληκτικώς έξαπλουμένης επιστήμης, παρέχει
μεγίστας ευκυλίας είς τήν καθ’ δλου βιομηχι-
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διυλιστήρια)

τόννων ήτοι 16000 οκάδων ύπάρχουσι δέ έν τή 
αιθούση ταύ .η καί αί ήλεκτρομηχαναί πρός παρα
γωγήν τοΰ ηλεκτρισμού, άς κατωτέρω θά περί- 
γράψωμεν.

Ή δευτέρα αίθουσα περιέχει τούς λέβητας 
12 τον αριθμόν παρά τούτου; εύρηνται οί προ
θερμαντήρες, σύστημα δηλαδή σωλήνων, οίτινες 
πιριέχουσι τό διά τούς λέβητας ύδωρ, οπερ θερ
μαίνεται διά τών έκ τών λεβήτων έξερχομένων 
αερίων, άτινα κατόπιν διοχετεύονται εΐ; τάς 
καπνοδόχους. Ό άτμός συλλέγεται άνωθεν έν τφ 
άτμοθαλάμω, δπου ό άτμός άγεται είς πίεσιν 14 
ατμοσφαιρών. Εί; τό μέσον τής αιθούσης υπάρ
χει δεξαμενή, ήτις συλλέγει τό θερμόν ύδωρ 
δπερ παράγεται έκ τοΰ άτμοΰ τοΰ έξερχο- 
μένρυ έκ τών κυλίνδρων τών άτμομηχανών διά 
τών. ψυγείων, άτινα ένεργοΰσι τήν ψΰξιν διά 
θαλασσίου ΰδατος άντλουμένου έκ τή; θαλάσσης 
διά μακροΰ λιθοκτί^του σωλήνος διήκοντός έντδς 
αύτής 100 μίτρα,'

Εκατέρωθεν τοΰ,.σταθμού ύψουνται αΐ δύο 
’μεγάλαιζαπνοδόχοι αύτοΰ /χούσαι ΰψ,ος· 65 μέ
τρων καί περιφέρειαν 22μ.· 16. Ή άσωτερική 
διάμετρος τοΰ στομίου είνε 2.50 μ. . τής δέ 
βάσεως 3, 70 μ. Πρός θ^μελίωσιντούΤών έπή- 
,χθησαΖ ίΰϊ). .πάσσαλοι, εΐς..χήκ-^^ν.Έ,ίμέτρων 
καί έκτίσθη βάσις 100 τ. μ. έκτάσεως, το δέ 
ολικόν βάρος αύτών είνε 600.000 οκάδων.

Έν τή κατασκευή τοΰ σταθμού πλειθ’ όσα 
έλήφθησαν ύπ’ δψιν. Ύπελογΐσθη καλώς ή θέσις 
καί έκρίθη καταλληλοτάτη αΰτη είς ήν εύρίσκε- 
ται και διά το κανονικόν τής μεταβιβάσεω; τής 
ένεργείας εις τε τάς Αθήνας καί τόν Πειραιά 
καί διά τήν πλησίον θάλασσαν καί διά τήν όλο— 
γωτέραν δαπάνην τής μεταφοράς τής καυσίμου

Λιβηιοστάαιον (άνιλίαι,

προορισμένη μόνον. δια τας μηχανά.-, εύρίσκεται 
<έ είς ύψος, άπδ τοΰ έοάφους 13.50. Ή έτέρα 
αίθουσα έχει μήκος 70 μ. .ύψος δέ καί πλά
τος τδ αύτό, περιέχουσα τδ λεβητοστάσιον.

Ύπδ τό έδαφος τής μεγάλης αιθούσης ύπάρ
χουσι πολύμορφοι στοαί καί διάδρομοι, χρησι- 
μεύοντες· είς τήν έγκατάστασιν ψυκτήρων, αν
τλιών κτλ. καί μέγα πλέγμα σωλήνων έξ’ ων 
άλλοι μέν βιοχετεύουσι τδν ^τμόν, άλλοι ίέ 
άγουσι καί άπάγουσι τό ύδωρ’ επίσης έκεΐ υπάρ
χει καί τδ πλήθος τών καλωδίων, άτινα άπάγουσι 
τόν ηλεκτρισμόν εΐς τά διάφορα τής εφαρμογής 
μέρη. Τοιοΰτοι διάδρομοι εύρηνται καί ύπό τό 
λεβητοστάσιον μετά πολυπλόκων σωλήνων πρδ; 
απαγωγήν τοΰ καπνού, δεξαμενή προς άποτα- 
μίευσιν ύοατος, δπερ παράγεται είς τδν εν τοΐς 
ψυγείοις υγροποιούμενου ατμόν, πρός δέ διυλι
στήρια καί καθαριστικαί τοΰ ΰδατος μηχαναί.

Ή αίθουσα τών μηχανών αποτελεί τδ κέν
τρου τής ένεργείας*  έν αύτή εύρηνται αί άτμο- 
μηχαναί καί αί ήλεκτρομηχαναί. Αί άτμομη- 
χαναί εινε μεγάλαι 7 τόν αριθμόν δλικής ισχύος 
1000—1200 ίππων. Έκάατη τών μεγάλο/ν 
ατμομηχανών σύγκειται έκ τεσσάρων μεγάλων 
κυλ ίνδρωύ οριζοντίων άνά δύο άιΜϊελούντων ζεύγη 
παράλληλα,, δι.’ ων,.&ίητμδς χρησιμΛποιεΐτ.αϊ,.μετ.ΐ:. 
ελάχιστης άπωλείας, διότι άποδίδουσι 90 θ/0 
ίσχύν. Τό βάρος τής μηχανής μετά τών εξαρ
τημάτων είνε 100 τόν.ων, εχει δέ μήκος 10 
μέτρων άπδ τοΰ άκρου τοΰ κυλίνδρου μέχρι τοΰ 
άξονος. Έν τή αιθούση ταύτη υπάρχει γέφυρα 
εΐς ύψος 7 περίπου μέτρων κινούμενη 'άαθ’δλον 
το μήκος, έπί σιδηρών τροχιών χρησιμεύουσα 
πρδς άνύψωσιν μεγάλων 'βαρών, διότι διά τής 
χειρός ί'-ός εργάτου κινούμενη άνυψοΐ βάρος 20 

ύλη; είς Φάληρον ή εΐς ’Αθήνα;. Ή έγκατά- 
στασις δέ τών διαφόρων μηχανημάτων εινε όντω; 
θαυμασία*  τόσαι δέ πρόνοιαι έλήφθησαν ώστε δύ· 
ναταί τις νά είπη δτι αί χρησιμοποιούμενοι ΰλαι 
δυσκόλως θά έξέλθωσιν έκεϊθεν, διότι εδώ βλέ· 
πει τις τά ψυγεία τοΰ άπομένοντος άτμοΰ έκεΐ 
τά διυλιστήρια τοΰ έκ τών μηχανών πίπτοντος 
έλαίου καί τά τοιαΰτα. Παρατηρεΐται δέ άπ ’ 
άκρου εΐς άκρου καθαριότης μεγίστη, ήτις συμ
βάλει μεγίστως είς τδ έπιβάλλον τών αιθουσών, 
αΐτινες, χαώδεις σχεδόν, ύπ’ ούδενός χωρίζον
ται στύλου.

Αιύβνσα μηχανών

Παραγωγή τοΰ ρεύματος.

Πριν ή προβώμεν εΐς τήν περιγραφήν τής παρα
γωγής τοΰ ρεύματος δέον νά προτάξωμεν ολίγα; 
γραμμές εξηγούσα; τούς δρους, οίτινες θά χρη- 
σιμεύσωσι πρός κατανόησιν ταύτης.

Είνε γνωστόν, δτι τό ήλεκτρικόν ρεύμα έχει 
φοοάν έκ τοΰ θετικού πόλου είς τόν αρνητικόν, 
ή δέ δύναμις ή παράγουσα τό £εΰμα λέγεται 
ήέεκτρεχερπκή δύναμις, ήτι; δύναται νά παρα- 
βληθή πρδς τό δτι δύο σώματα άνίσου; εχοντα 
θερμοκρασίας καί πλησίον κείμενα λαμβάνουσι 
βαθμηδόν τήν αυτήν θερμοκρασίαν, διότι έκ τοΰ 
θερμοτίρου μεταβαίνει τοιαύτη καί εΐς τό ψυχρό
τερου. Τό αύτό συμβαίνει καί εΐς τόν ηλεκτρισμόν 
τά σημεία δηλαδή πάντα δέν έχουσιν τήν αυτήν 
τάσιν ή πίεσιν καί επομένως υπάρχει μεταξύ δύο 
οιαφόρω? σημείων τοΰ ρευματαγωγοΰ διαφορά τά- 
σεω;. Εντασιντοΰ όεύματος καλοΰμεντήν ποσό- 

τητατοΰ ήλεκτρισμοΰ, ήτις διέρχεται εΐς τήν μο
νάδα τοΰ χρόνου, άκριβώι δπω, υδραγωγό; ά·ις πα
ρέχει εΐς ώρισμένον χρόνον ώρισμένην ποσότητα ΰ
δατος. Αντίστασιν δέ το πρόσκςμα τό ύπό τοΰ άγω- 
γοΰ τιθέμενου κατά τήν διάβ^σιν τοΰ^εύματο,. 
Ή ηλεκτρεγερτική δύναμις καί τόσες μετρεΐται 
διά τής μο.άδο; βύλτ. Ή έντασις μετρεΐται διά 
τής μονάδος άμπιρ ή δέ άνιίστασις διά τής 
μονάδος Ώμ. Ή Ισχνς τοΰ γεύματος μετρεΐται 
διά τής μο'.άδο; βάττ, ήτις ίσοΰτα; πρός |=ΰμα 
έντάσεως ένδς άμπτρ καί τάσεως έ.νός βολτ' είς 
τά; μεγάλα; δέ ηλεκτρομηχανές μετρεΐται ή ί- 

σχύ; διά τών χιλιοβάττ ή συντόμω. Κν (Kili- 
ovalt).

Όταν εϊς τινα άγωγόν οιαρρεόμειον υπό γεύ
ματος ηλεκτρικού πλησιάσωμεν άλλον αγωγόν 
διαρρεόμε>ον έπίσης υπό ρεύματος, παράγετα: 
το καλούμενου ρεύμα Ιζ Ιηαγτογής ΐ) ίπαγώγιμον' 
τό αυτό οέ συμβαίνει καί όταν μαγνήτης πλη· 
σιάζη τό £εύμα. Κάλεΐται δέ τό δεύτερον ρεύμα 
ή ό μαγνήτης ό παράγων τό επαγώγιμου £εύμα 
«παχωμόρ. Πκράγεται δέ κατά μέν τήν πλησί- 
ασιν τοΰ επαγωγιύ, ρεύμα επαγώγιμου της αΰ· 
της φοράς μετά τοΰ έπιορώντος, κατά οέ τήν 
απομάκρυνσή, άντι&ίτον φοράς. "Αν λοιπόν διά 
καταλλήλων μηχανημάτων κατωρθώσωμεν τήν 
ρυθμικήν παραγωγήν σειράς ρευμάτων έπαγω
γικών, ταΰτα θά έχωσι δτέ μέν μίαν φοράν, 
ότέ δέ έτέοαν.

ί”Ετίται συνέχεια)
θρ. S. Βλησίδης 

fOit. ρνσιχών
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ISO Η ΦΥΣΙΣ

Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ
Θά εχη κάποτε, ώ άναγνώστα μου, συγκινή- 

οει το οίς σου μία μαγική λεξις, τήν όποιαν φαν
τάζεσαι, ώς Εκπροσωπούσαν τέχνην μαγικήν, πε- 
ριβεβλημένην άπό τούς μυστηριώδεις καπνούς 
μεσαιωνικού Εργαστηρίου, ή ’Αλχημεία. ΓΙερι 
τής τέχνης αυτής γίνεται τώρα ό λόγος- Τό 
Ελεμα εινε επαγωγόν κα, προσεπάϋηοα νά άφαι- 
ρεσω ολα εκείνα, τά όποια μόνον είς τήν άκοήν 
τοΰ χημικού ·9ά ήσαν ευχάριστα. Ελπίζω οτι &α 
τελειώσω πριν κοιμηίλήτε !

* ■■
Άφ’ ότου τήν γήν κατώκησεν άνθρωπος 

δυνάμενος νά σκέπτηται. δύο ζητήι ατα πρού- 
τάθησαν εις αύτόν : πόθον ήλθε; πού θά με- 
ταβή ; Διά νά εύρ/] τήν άπάντησιν τοΰ πρώ
του ήτένιοεν εις τον Ουρανόν, δ>ά νά έν- 
νοήση τδ δεύτερον ερριψε τδ βλέμμα πρός 
τδν τάφον. Και έγεννήθησαν ούτω πως αί 
δύο κυριωτεραι έπιστήμαι. Η αστρονομία 
και ή χημεία,-άδελφαί καί έξ ίσου μεγάλοι, 
πλήρεις δέ βαθύτητες και άπαιτούσαι άμρό- 
τεραι ισχυρά πνεύματα, ώς μύστας, δι ’ οπερ 
και έξετράπησαν κατόπιν, εις χρόνους μω- 
ροσοφίας, ή μέν είς 'Αστρολογίαν ή δέ εις 
’Αλχημείαν, Σκοπός, δέ τών άποκρύφων αυ
τών επιστημών ύπήρξεν ή άνακάλυψις τοΰ 
μέσου, διά τοΰ όποιου θά έπετυγχάνετο ή ευ
τυχία επί τής γης καί έπειτα διά τής ί α τ ρ ο- 
χημεί·ας ή μακροβιότης και ή αθανασία.

Ή ετυμολογία τοΰ ονόματος τής χημείας 
εΐνε άσαφής και σκοτεινή· και δικαίως: Επι
στήμη άναπτυχθεϊσα άπδ τούς Αιγυπτίους, 
καλλιεργηθεΐσα άπδ τούς Έλληνας και κατά 
τόν ΙΑ'. αιώνα παραδοθεΓσα είς τούς “Αρα
βας, εΐνε φυσικόν νά έχη άβεβαίαν τήν παρα
γωγήν και γένεσιν τοΰ ονόματος της. Κατά 
τούς μέν, τδ όνομα έδόθη ύπό τών Αιγυ
πτίων Διότι αύτοί οί όποιοι, καθώς εΐπον 
πρώτοι ανέπτυξαν αύτήν, όνομάζουσι τήν 
Αίγυπτον Χέμ έξ αυτού δέ παρήχθη τό 
όνομα τό όποιον κατόπιν πλουτιοθέν υπό 
τών ’Αράβων διά τής προθέσεως Α λ τήν 
όποιαν ούτοι προτάσσο^σι πόσης σχεδόν λε- 
ξεως έκφραζούσηςτι τόθαυμάσιου, (*)  έκλήθη 
’Αλχημεία καί ώς τοιαύτη έκαλλιεργήθη 
μέχρι τής έποχής τοΰ μεγάλου Lavoisier 
καταστήσαντος αυτήν αξίαν τοΰ ονόματος 
τής επιστήμης. Κατ’ άλλους ή χημεία πρέ
πει νά γράφηται χυμεία καί νά παράγηται έκ 
τής ελληνικής λέξεως χυμός. Κατ’ άλλους 
άκόμη, οι Έλληνες παραλαβόντες τήν έπι-

(4) Ά'ΛΧΟύάν, ’AAifxTtfa (t« θαυμαστά άκάχτορα), 
Άλμαγϊστ (ή σύναξις του Πτολεμαίου) χτλ. 

στήμην παρά τών Αιγυπτίων-,καί θέλοντες 
νά όνομάοωσιν αύτήν διά μυστηριώδους όνό 
ματος τήνέκάλεσαν ούτω, διότι ήτο μυστη
ριώδης καί ιερά τέχνη, αινιγματώδης καί ιερο
γλυφική, τέχνη ήτις πρέπει νά κρύπτηται καί 
νά φυλάσσηται καθώς τό μέλαν τοϋ όφθαλ - 
μοϋ. Έχουσι δέ, οί ούτως έτυμολογοϋντες καί 
τδν Πλούταρχον υπέρ αύτών. γράφοντα είς 
τόν Ζ’ . τόμον τοϋ περί Ίσιδος καί Όσίρι- 
δος' βιβλίου του τά έξής ; «Τ ή ν Αίγυ
πτον έν τοΤς μάλιστα μελάγγειον 
ούσαν,ώσπερ τδ μέλαντοϋ οφθαλ
μού. χημία καλοΰσι». Καί τέλος τδ 
όνομα πιθανόν νά παράγηται άπό Χήμην τινά 
προφήτην Αιγύπτιον, όοτις μάλιστα άπεφή 
νατό οτι: «Εν τόπάν καί δι’ αύτοΰ 
τό παν γέγ ο ν ε».

Οί Πέρσαι καί οι Αιγύπτιοι υπήρξαν οί 
πρώτοι άναπτύξαντες τήν χημείαν, καθώς 
καί πάσας τάς έπιοτήμας άφοΰ είς τούς πλή
ρεις μυστηρίου, υπογείους άνακαλυφθέντας 
ναούς τοΰ Ρά καί τοΰ Ζωροάστρσυ άνευρέ 
θησαν όργανα, χρησιμεύοντα είς επιστημονι
κός έργαοίας όλως αγνώστους άκόμη είς η
μάς. Έγνώριζον καθώς έκ πολλών τεκμηρίων 
συνάγομεν νά κατασκευάζουν : αρώματα, σά· 
πωνας, στυπτηρίας, νά χύνουν υελον καί νά 
έργάζωνται τά μέταλλα. "Εδωκαν δέ οί Πέρ· 
σαι πρώτοι είς τά μέταλλα τά ονόματα τών 
πλανητών, καλέσαντες : Έρμήν τδν ύδράρ- 
γυρον. “Αρτεμιν τδν χαλκόν, Κρόνον τόν 
μόλυβδον. Σελήνην τόν άργυρον Ήλιον τδν 
χρυσόν κλπ. Φαίνεται δέ οτι ήτο είς λαμ
πρόν σημείον άνεπτυγμένη τότε ή έπιστήμη 
καί έκ τής ύπολήψεως τήν όποιαν ή κοινω
νία έτρεφε πρός τόν σοφεν. Ό μύστης άξιο- 
λόγου έπιστήυης εΐνε τόσον σεβαστός όσον . 
καί ή έπιστήμη του- άπολαύων δέ σεβασμού είς 
τόν κόσμον εΐνε διπλασίως σοφός καί θά έκτε- 
λέση τήν διπλάσιάν έργασίαν, καθώς καί έργά- 
της έν ησυχία έργαζόμενος. Καί μέχρι τής 
έποχής τής τελείας παρακμής τής Ελληνικής 
φιλοσοφίας ήτο σεβαστή ή. έπιστήμη καί οί 
μΰσται ήσαν -ό άξιολογωτερα πρόσωπα τής 
πόλεως, άφοΰ έγεύοντο είς τραπέζας ήγεμονι-.- 
κάς καί ταξειδεύοντες συνεκίνουν τον κόσμον, 
καθώς οί άπό Περσίας έλθόντες μάγοι κατά 
τήν γέννησιν τοΰ ’Ιησού.

Καί οι Φοίνικες δέ καί οί κάτοικοι τής 
Σιδώνος άξ ιολόγως έπεδίδοντο είς τήν επιστή
μην, άφοΰ ήτοδ νομαστή ή πορφύρα τής "Γύ
ρου καί γνωστή ή τήξις καί κατεργασία τών 
μετάλλων. Γράφει δέ καί δ Όμηρος έπαινών 
τδν κρατήρα τδν όποιον έδωσαν ώς λύτρον 
τοΰ Λυκάονος ( Ίλιάς ψ κ. ε.)

κάλλιι ενίκα πάσαν Επ’ αίαν 
πολλόν, ίπει Σιδόνες πολχδαίδαλοι εν ήσκησαν.

Οί δέ κάτοικοι τοϋ Ούρα-ίου κράτους οί 
τόσον θαυμασίως έπιδοθέντες είς τήν ’Α
στρονομίαν, δύναται τις νά εϊπη, οτι έλαχί 
οτης προσοχής ήξίωσαν τήν Χημείαν καί τήν 
Φυσικήν, δμοιάσαντες άκριβώς πρός έκεϊνον 
τδν άρχαίον σοφόν, όστις πριν παρατηρήση 
πρό τών ποδών το; τί υπήρχε παρετήρει τόν 
ούρανόν μέχρις ότου έπεσεν είς έν ξηρόν 
φρέαρ. Άναφέρεται έν τούτοις άπδ τούς 
Κινέζους ιστορικούς ότι όαύτοκράτωρ Ό- 
άνκ τι άποθανών τδ έτος 2698 πρό τής ήυε- 
τέρας χρονολογίας, έκέκτητο θαυμάσιον όρ- 
γανον, δεικνύον τά τέοσαρα τοΰ όρίζοντος 
σημεία, διά τον όποιου δ έν λόγω αύτοκρατωρ 
ήδύνατο νά πηγαίνη όπου ήθελε καί να επ· 
ανευρίσκη τδν δρόμον του. Έπίσης έγνωρι 
ζον τήν κατασκευήν τής έξ Αιθάλης μελά
νης ίτής καί σήμερον Κινεζικής λεγομένης) 
καί τήν παρασκευήν τοΰ διχλωριούχου ύδρσρ 
γύρου (Sub’ime) τού θεϊκού υδραργύρου, 
τού θεΐ,οΰ νατρίου (Sil mirabile grauben) 
Wilkins μι κτλ Ό δέ P. AminlJ; αναφέρει 
ότι έκτος τοϋ ότι έχυναν υελον κατεσκευαζον 
πορσελάνην και πυρίτιδα, πολύ πρό ημών, 
ήτις άναλυθεΐσα ύπδτοΰ άγγλου oo<f>ouWil 
kinson ενρέθη όμοια περίπου τήν σύστασιν 
πρός τήν άγγλικήν. Έοτροβιλίσθηοαν δέ καί 
οί Κινέζοι έντός τού μυστηρίου μέ τήν δια
φοράν ότι αύτοί αντί νά ζητούν τήν θερα
πείαν διά τού χρυσόν προσεπάθουν νά κατα- 
στώσιν όσον δυνατόν μακροβιώτεροι, ϊνα άπο- 
λαμβάνωσι. τά αγαθά τής ύπό τόν ήλιον 
ζωής

Καί οί ’Ιουδαίοι δέ κάπως εΐχον προαχθή 
έν τή έπιστήμη έάν κρίνωμεν άπδ το δυό
μασταν βάλσαμον τδ οποίον κατεσκεύαζον 
καθώς κτι τά μύρα τά βαρύτιμα τά οποία 
έκίνησαν τήν φιλαργυρίαν τοϋ ’Ιούδα, ριφ- 
θέντα έν Βηθανία έν τή οικία Σίμωνος τού 
λεπρού είς τούς πόδας τοΰ ’Ιησού.

Προχθές ό περίπατος μέ έφερε μέχρι τής 
Άκροπόλεως Όταν έπεσκέφθην τό μου- 
οεΐον,τού όποιου οχι σπάνιος είμαι έπισκέ- 
πτης έμεινα θαυμαστής αρμονίας καί κατα- 
πεπληγμένος άπδ έν άλλο γεγονός τό ό
ποιον κατά πρώτον παρετήοουν. Έπί τών 
πτυχών τών φορεμάτων τών γυναικείων 
άγαλμάτων, οί μαίανδροι, τους οποίους τις 
οΐδε ποίος καλλιτέχνης είχεν εκτυπώσει, ήοαν 
ανεξίτηλοι, έμενον δέ κεχαραγμένα έπί τού 
φορέματος τοΰ λίθινου τά ίχνη τα οποία 
έχάραξεν ή γραφή μετριόφρονος τεχνίτου πρό 
εικοσιν αιώνων. 'Η χρωματοποιητική δ κλά-

(Ί Supplement έ Γ art inilitaite ties Cbinois, Me- 
moires t. VIII. p- 336, 

δος αύτός τής χημείας καί άναλόγως μέ αΰ 
τήν καί ολη ή επιστήμη ήσαν θαυμαοίωο 
άνεπτυγμένα. Διά τών σοφών Ελλήνων πε
ριηγητών τών όποιων τά ονόματα αναφέρει 
Διόδωρος ό Σικελιώτης, έπ.σκεφθέντων τήν 
Αίγυπτον διά τόν έρωτα τής μσθήσεως ή 
Χημεία μετεδόθη καί είς τούς ήμειέρους προ 
γόνους, οί όποιοι άνέπτυξαν αύτήν μέχρι 
τού σημείου τδ όποιον ήδύνατο νά θεωρηθή 
διά τήν έποχήν έκείνην τό άπροχώρήτον. 
Θά παριστάμεθα δέ σήμερον είς μέγιστος 
προόδους τής έπιστήυης έάν μή οί ήμέτεροι 
πρόγονοι, ασχολούμενοι μέ άλλου είδους πνευ
ματικός άσχολίας, άπέφευγον τδ πειράσθαι 
ώς βάναυσον.

Άλλά καί άν άποέλέψυψεν είς τάς τότε 
έπικοατούσας επιστημονικός θεωρίας νομί 
ζετε δέν θά ευρωμεν ότι αί πλεΐσται καί κυρι 
ώτεραι έπί τών όποιων στηρίζεται σήμερον 
ή έπιστήμη θά ήδύναντο νά καυχώνται, ότι 
έθεσπίσθησαν άπδ τούς Έλληνας ; ’t ξ έναν ■ 
τίου ή ατομική θεωρία ό στύλος τών φυσικών 
έπιστημών. ύπήρξεν, ή θεωρία τού Άριοτοτέ- 
λους Ή ύλη δέν εΐνε συμπαγής έλεγενόΣτα 
γειρίτης Φιλόσοφος άλλ ' άποτελείται άπό τάς 
άτόμους, δηλαδή άπδ τά μέρη της τά όποια 
εΐνε φυσικώς αδιαίρετα, μή συμπεφυκότα καί 
άποδειξιν τούτου έφερε τδ συμπιεστόν τών 
σωμάτων . Ό δέ σκοτεινός Ηράκλειτος έν άλ 
ληγορία άνέφεοεν οτι «Πάντα όεΐ όίς είς τόν 
ανιόν ποταμόν ον καν εμβαίντςτι και η ιδέα του 
τελείως συμφωνεί πρός τήν θεωρίαν ή ο
ποία θεωρείται ώς ερεισματής σημερινής έπι 
στήμης,καθ’ ήν παντα τά σώματα έσχημα 
τισμένα έκ θορίων, εύρίσκονται εις διηνεκή 
παλμικήν κινησιν. Θά άναφέρωμεν άκόμη 
καί μίαν άλλην τού Άριστοτέλους θεωρίαν, 
έκείνην ήτις έγέννησε τήν Αλχημείαν ή 
μάλλον ύπήρξε τό βάθρον αύτής, παρέλκουσα 
όμως όρθώς τούτης, θεωρίαν ήτις εΐνε ίσως 
το σημείον πρός ό τείνει ή σημερινή επι
στήμη : Τής μετατροπής τών στοιχείων είς 
άλληλα καί τής άνευρέσεως τού ενός στο·- 
χείου τοΰ παραγαγόντος τό παν οποίον θεω
ρείται ή χαοτική ούοία.

♦

Ή έποχή όμως τής παρακμής τής Ελ
λάδος έοήμανε καί ή κοσμοκρατορία μεταφέ 
ρεται άπδ τού Άστεως τής Παλλάδοο εις 
τήν πολεμικήν Ρώμην καί αρχίζει μεγάλη 
περίοδος σκοτασμού, βαθμηδόν έπερχομένου 
αύξάνοντος, αύξάνοντος εις σειράν αιώνων 
καί έκλιπόντος άπδ τού 1780 και έντεύθεν 
άφοΰ έκύλιοε τδ πνεύμα τοΰ άνθρωπου εις 
βάθη σκοτεινά καί κρημνώδη. Μαζύ μέ τάς 
Μούσας, έκδιωχθείσας τού Έλιρώνος καί αί 
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έπιστήμαι καί ή. χημεία άνεχώρησεν εί 'Α
θηνών. Δέν καλείται όμως χημεία πλέον· τό 
όνομά της μετεβλήθη πρόκειται περί τής 
Ερμητικής τέχνης. Εΐνε τέχνη σκοτεινή τής 
όποιας τήν αρχήν άνήγον είς Έρμήντόν 
τρισμέγιστον—έζ ού καί τό όνομα —ή 
Θώθ θεόν, τόν όποιον παρέλαβον παρά των 
Αιγυπτίων,οστις κατάτά τότε μυθολογούμενα 
ένεσαρκώθηείς ομώνυμον άνθρωπον, διδάζαν- 
τα τήν τέχνην καί καταλιπόντα τοΐς όπαδοίς 
του πλειστα συγγράμματα. Άνεζήτουν δέ 
τότε οί Μϋσταιτόν φίλοσοφικόνλίθον, δηλαδή 
τήν σκευασίαν εκείνην, ήτις θά ήδύνατο πάν 
μέταλλον αγενές νά μεταβάλλη είς χρυσόν, 
συγχρόνως δέ έν διαλύσει πινομένηνά θερα 
πεύη πάσαν νόσον καί νά μεταδίδη τήν άόα 
νασίαν είς τόν άνθρωπον. Έκάλουν δέ το 
άνύπαρκτον φαρμακόν των : ·Μ έ γ α μ α γ ι
στέ ριον, ερυθρόν λέοντα, πανά 
κειαν τής ζωής, έρυθρόν βάμμα. 
Μϋσται εκαλούντο οί ασχολούμενοι περί τήν 
εύρεοιν αύτοϋ και ήγοντο πάντες άπό τής 
προρρηθείσης θεωρίας τοΰ Άριστοτέλους. 
'Εκτός τού άνω λίθου μετριοφρονέστεροι μΰ 
οται έζήτουν καί άλλον δυνάμενον νά μετά 
βάλη είς άργυρον μόνον τα άγενή μέταλλα. 
Πρώτοι έκ τών παρηκμασμένων Ελλήνων 
θεραπεύσαντες τήν Ερμητικήν, ήσαν οί Νεο
πλατωνικοί φιλόσοφοι. Δέν θά ήδύνατο . τις 
όμως νάεϊπη οτιαύτοί «ΐνεκαί οί πρώτοι οπα
δοί της Καθ' όν χρόνον ήκμαζεν ή αληθής 
επιστήμη, παρείρπε προςοΰτήν καί ή αλχη
μεία, μέχρις ότου κατίσχυσε. Καί δέν φαίνε
ται πρός τήν έρμητικήν τέχνην αδιάφορος ή 
επτάφωτος λυχνία πρός τήν τέχνην, ήτις ά 
νάγει. είς Σολομώντα (όρακαί Σολομωνικήν) 
τήν αρχήν καί κυρίως άπέθανε μετά τοΰ Pa
racelsus τό | S.-J ι.

Τών Νεοπλατωνικών ό είς, Ίάμβλυχος, εΐνε 
ο περισσότερόν επί τερατουρ ίίαις πεφημι- 
σμένος/Ηκμασεπερί τό 35ο μ. X. διηγούν
ται δέ περί αύτοϋ, ότι προσευχόμενος δεκά- 
πηχυς ύψοϋτο ύπέρ τήν γήν, έδίδασκε δέ έκ
τος τής 'Αλχημείας καί τόν τρόπον καθ’δν 
έκβιαζόμενοι οί δαίμονες καί οί θεοί διά γοη 
τειών προβαίνουσιν είς αποκαλύψεις. Ό σο
φότατος καί πολυμαθέστατος Πρόκλοεάκμά- 
σας περί τό 5οο έν Άθήναις. οπαδός τής 
αστρολογίας καί τής έρμητικής έθεράπευσεν 
ασθενείς διά τής προσευχής του, κατέπαυσε 
σεισμόν καί προεκάλεσε βροχήν

Αλλα κατα Σου'ιδαν δεινόν τραύμα ύπέ- 
στη κατά τούς χρόνους τοϋ Διοκλητιανοϋ ή 
Ερμητική. Ο Αυτοκρατωρ ούτος θέλων νά 

έκδικηθή δ ιά τά νε ωτ ερ ισθ έ ντ α Αι
γυπτίους αύτώ διέταζε καί έκαυσαν 
πάντα τά τών Αιγυπτίων βιβλία Καί μολο

νότι δέν φαίνεται άπίθανον, οτι ό Διοκλητια 
νός θά έζετέλεσε θυσίαν τινά, τήν πυράν τής 
οποίας θά ύπεδαύλισε διά τόμων Ερμητι
κής, περιεχόντων λήρους τής επιστήμης τών 
επιστημών, πολλοί άντέταζαν ότι ό Σου
ίτας έπιπολαίως άναγράψει καί άβαοανίστως 
παρέλαβε παρ’ Άλχημιστών αυτά τά μυ
θεύματα, διαδιδόμενα, έπί σκοπώ νά καταστή 
σεβαστή ή Αλχημεία. Καί έάν τις λάβη ύπ 
όψιν ότι κατά τόν 10:ν αιώνα, καθ’ον έ 
γράφη τό λεζικόν τοΰ Σουΐδα, ήτο είς τόν 
κολοφώνα της ή 'Αλχημεία, φαίνεται ότι 
δέν έχουσιν άδικον οί ταΰτα φρονοϋντες.

Πώς ήδυνήθη τό πνεΰμα τού άνθρώπου 
απο τα ύψιοτα ύποδείγματα Άριστοτέλους 
Πλάτωνος, Πυθαγόρα νά καταποντισθή είς 
τόσον βάθος, μωρίας, όπόσον κατά τόν μέ
σον αιώνα έπεκράτηοε. δέν εΐνε ζήτημα τής 
ίδικής μου έρεύνης, Απορεί όμως πάς άν 
θρωπος τής σήμερον διά τάς ιδέας καί τάς 
γνωμας αί όποΓαι κοινώς ήσαν τότε παραδε 
δεγμένοι. Κατά τούς χρόνοις εκείνους τών 
προλήψεων καθ’ ούς μυστηριώδεις τού σκό 
τους έργάται, κάθιδροι έν καιρώ νυκτός κλί- 
νοντες προ τών φυσητηρίων των έπί τών 
όποιων ειχον χαράζει τάς λέζεις : Spira- 
Spt-r.i, φύσα καί έλπιζε περιέμενον νά 
άναφανή ό χουσός, τό φώς τού σκοτεινού 
εργαστηρίου των.

Ο χρυσός εΐνε φώς ! Έν τή βίβλω τού 
Μανοϋ άναγράφεται, οτι τά στοιχεία τού 
πυρός περιτρέχουσι τό πάν δίκην καταρρά 
κτών, συναντώμενα δέ έπί μέν τού ούρανοϋ 
παράγουσι, τό φώς τό όποιον μάςφωτίζει, έπί 
δέ τής γής τον χρυσόν. Δέν εΐνε λοιπόν ό 
χρυσός μέταλλον. Τά μέταλλα πάντα παρή 
χθησαν διά μετουσιώσεως άπό τόν μόλυόδον 
ό όποιος έάνδιαμείνη αοο ετη έν τή γή μετα
βάλλεται είς άρσενικόν, έάν ^οο είς άντι- 
μώνιον, έάν όοο είς κασσίτερον καί τέλος μετά 
παροΟον 8οθ έτών είς άργυρον. Ή βουστρο
φηδόν γραφή — τρόπος γραφής έκ δεζιών πρός 
αριστερά καί τανάπαλιν, καλ·υμένη οΰτω, διότι 
γράφεται καθ’ δν τρόπον κινοΰσι τούς πόδας 
αύτών οί βόες όργόνωντες — διά τής όποιας 
εΐχον γραφή έν ’Αθήναις οί νόμοι τοΰ Σό 
λωνος είχε πολλάς τάς μυστηριώδεις έπη- ·’ 
ρείας, άφ 'ών έλυτροϋσο, κρατών πάντο τεμα- · 
γνήτην είς τό θυλάκιον.

/‘Entiat αυνέχαα)

ΝΑΣΟΣ I. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Φ. τών Φνσ.‘Επιστημών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΚΟΜΟΙΟΤΥίΗΙΝ
Ή

ΨΕΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!

Τό έργοστάσιον τοΰτο υπάρχει βεβαίως 
έν ’Αγγλία παρά τό Λονδϊνον καί προμη
θεύει πανομοιότυπα άνθρώπων είς τήν οικου
μένην όλην. Διευθύνεται δέ ύπό τοΰ έντιμου 
κ. I. Κ. Τυρκάϊ (Turkey), πρός όν εΐχον 
τήν τιμήν νά συστηθώ καί προσκληθώ όπως 
τόν ΐδω.

Είχομεν δέ τήν άκόλουθον συνωμιλίαν.
Ό κ. Τυρκάϊ είναι αληθής ζέντελμαν, μο 

λονότι άρκετά ηλικιωμένος, τυπικός, φλεγ
ματικός καί όζύο ώς άγγλος καί ακριβώς όπως 
τό έζωτερικόν του παρέστησεν αύτόν.

__ Δέν δύναμαι νά σάς εϊπω έπακριβώς, 
μοί έλεγε, πώς ώδηγήθην είς τό έπάγγελμά 
μου. Πρό πολλοΰ, είναι αληθές, συνέλαβα τήν 
.ιδέαν, άλλά πώς τήν συνέλαβα, δέν δύναμαι 
νά καθορίσω.

«Ή ιδέα, ήν έφήρμωσα, νά κατασκευάζω 
ψευδείς άνθρώπους, δηλαδή «διπλούς» καί 
όμοιους τών ζώντων μοί φαίνεται ήδη πράγ
μα άπλούστατον. Πολλάκις μάλιστα, είμαι 
βέβαιος, συνέβη τοΰτο καί έκ τύχης, είς τι 
νας περιστάσεις εύνοϊκάς. Θά ένθυμήσθε 
μίαν ιστορίαν άναφερομένην έν τίνι ουγ- 
γράμματι τοϋ ’Ιουλίου Βέρν, συμβάοαν δε 
έν 'Αμερική, κατά τούς περί καταργήσεως 
τής δουλείας πολέμους, καθ’ ήν δύο άδελφοί 
όμοιάζοντες έντελώς καθ’ όλα, έπωφελήθη 
σαν τής περιστάσεως, όπως έκτελέσωιι πολ- 
λαπλώς εγκλήματα, άμοιβαίως βοηθούμενοι 
ύπό τοΰ άμφισοητήτου αύτών πανομοιώματος.

«Ώς φαίνεται, ή περίστασις αύτη ίοωσ 
ύπήρζεν αφορμή νά συλλαβω την πρωτην 
ιδέαν. Μετά τοΰτο πολύ έβοηθήθην ύπό τών 
πολλών παραπόνων τοΰ κόσμου, οστις ούδα- 
μώς εύρίσκει ησυχίαν έν τώ πλήθει. Έσκέ- 
φθην λοιπόν, ότι ήδυνάμην νά συντελέσω 
κατά τι εις τήν ήσυχίαν του καί άμέσως έπε- 
δόθην είς τό εργον. Έκοπίασα άληθώς πολύ 
καί έπί μακράν, άπητοΰντο κεφάλαια χρη|αα 
τικά μεγάλα όπως έπιτύχω άζιοπρεπώς, εδει 
πρός τοΐς άλλοις ν ’ άνακοινωσω το πράγμα 
ύπό αύστηράν έχεμύθειαν καί καταλλήλως 
καί.'νά μή προσκώψω εΐς τά πρώτα διαβήματα 
μου. . . πρό παντός όμως ώφειλον νά ευρώ 
συνεργάτας άσφαλεϊς, άφοσιωμένους, έντι
μου χαρακτήρος καί νοήμονας.

«Τέλος βαθμηδόν έσχημάτισα προσωπικόν 
καί πελατείαν καί έπέτυχον Οί δέ άνθρωποι, 
ώς έκ τών περιβαλλόντων αύτούς κοσμικών 

υποχρεώσεων, συναναστροφών, γευμάτων, 
τοΰ συγχρωτισμού.τών μετά·τοΰ κοινού κό
σμου, τών συνεντεύζεων, άς δέν δύνανται 
ν’ άποφύγωσιν έκ σεβασμού ή καθήκοντος 
πρός τήν ανθρωπότητα κτλ. εΐσί τοσοϋτον 
στενώς συνδεδεμένοι πρός τό άναγκαϊον κα
κόν, τήςύποκύψεως δηλονότι αυτών ^ίς τάς 
δυσχερείαε καί κινδύνους τοΰ κόσμου καί; δή 
τοσοϋτον ύποφέρουσιν έκ τών καταπιέσεων 
καί ένοχλήσεων τοΰ ενός και τοΰ άλλου, 
ώστε μετ' ένθουσιασμοΰ καί εύμενείας άπε- 
δέχθησαν τάς προτάσεις και έκδουλεύσεις μου . 
Καί τινες μέν άμφέβαλλον περί τής έπιτυ- 
χίας υου έν πρώτοις. άλλ’ όπόταν εΐδον μέ- 
χρις οποίου βαθμού έμπιστοσύνης ήσαν άςιοι 
οί υπάλληλοί μου καί ότε ιδίως Κύριοί τινες 
εΐδον έν τινι αιθούση φίλον των τινά νά έλθη 
νά καθήση πλησίον των καί νά όμιλή αύτοίς 
περί οικείων αντικειμένων, χωρίς ποσώς ν’ 
άμφιβάλλωσιν, οτι τό πρόσωπον τοΰτο ήτο 
«^ιπλοΰν» ύποκείμενον, οπερ έγώ τοΐς εΐχον 
προετοιμάσει, έ! τότε έντελώς ύπεχώρησαυ, 
ήττηθέντες καθ’ όλην τήν γραμμήν. Καί άν 
άναλογισθή τις ότι όλοι οΐ άνθρωποί μου, 
ούς μεταχειρίζομαι ώς διπλά ύποκείμενα, εί· 
σίν έχεμύόεις, άφοσιωμένοι καί εύφυεΐς, όπως 
όλοι οί πελάται μου, οίτινες, είρήσθω έν 
παρόδω, είσίν οί εκλεκτότεροι τής κοινωνίας, 
φυλάττουσιν έν τώ ίδίω αύτών συμφέροντι 
απόλυτον σιωπήν έπί τών σχέσεων τούτων, 
βεβαίως θ’ άποδεχθή τό ασφαλές τής έπιχει- 
ρήσεώς μου.

— Καί δύναμαι νά σας έρωτήσω, τώ ει· 
πον, τίνι τρόπω έπιλαμβάνεσθε τού έργου, 
διότι μά τήν αλήθειαν είμαι πολύ περίεργος 
νά μάθω.

— 'Απλούστατα, μοί άπήντησεν. Έρχε
ται πελάτης τις νέος καί ζητεί νά τώ προ
μηθεύσω έν άντίτυπον τοΰ έαυτοΰ του. έν 
δεύτερον «έγώ του». Φυσικώς ούτος θά ήναι 
πλούσιος άνθρωπος καί δή πλουσιώτατος. 
Εννοείται. Είναι άνθρωπος τοΰ κόσμου, πο
λυάσχολος, περιβάλλεται άπό υποθέσεις, φί
λους καί συγγενείς, συχνάζει τά κέντρα, αΐ- 
θούσας καί λεσχας, γεύματα θέατρα καί συ- 
ναναστροφάς, ταζειδεύει, έπισκέπτεται τέλος 
καί συναγελάζεται μέ άπειρον κόσμον. Μέ 
έννοεϊτε. στενοχωρείται πολλάκις ώς έκ τού
του μή θέλων νά παρουσιάσθη ή νά συνα
ναστροφή τινα. Τί γίνεται τότε. Παρουσιά
ζεται τό δεύτερον «έ γ ώ τ ο υ» καί τό πράγμα 
πηγαίνει θαυμάσια. Διότι άλλως ή ύγεια του 
καί ύποθέσεις του καταστρέφονται. Ποΰ νά 
προφθάση αύτός νά ίδη καί συναναστροφή 
όλον τόν κόσμον.

Ό νέος λοιπόν πελάτης προσέρχεται είς 
έμέ καί τώ διαθέτω τόν κατάλληλον άνθρω-
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πόν μου, δστις φυσικώς δέον νά ήνίιι τοΰ 
αύτοϋ αναστήματος και τής αυτής φυσιο
γνωμίας -κτλ. Έάν δέ δέν έχω τδν κατάλ
ληλον άνθρωπον, έρευνώ και τδν εύρίσκω. 
Τοιουτοτρόπως και έν διαστήματι δύο τού- 
λάχιστον μηνών δ υπάλληλός μου, οστις 
οιαρκώο πλησιάζει τδν πελάτην μου κατορ 
θωνει*  βαθμηδόν νά προοομοιάση είς τά χα
ρακτηριστικά αύτου, νά άποκτήση τούς τρό
πους του, τάς κινήσεις καί τάς μανίας του. 
’Εννοείται δέ οτι φέρει καί τά αύτά ένδύ- 
ματα. Μετά τοΰτο είναι κατάλληλος νά άντι 
προσωπεύση αύτδν είς τάς επισήμους έορ - 
τάς, εις τους γόμους τάς κηδείας, μεγάλα 
γεύματα κτλ. ένώ τδ πραγματικόν άτομόν 
του ήσύχως εργάζεται έν τή οικία του.

Άναντιρρήτως όμως έν ταϊς ίδ ωτικαΐς 
συναναοτροφαΐς, ταϊς προσωπικοΐς ύποθέσεσι 
καί ταΤς οίκιακαϊς επισκέψεις εμφανίζεται αύ 
τοπροσώπως.

Ούτω λοιπόν κατωρθώσαμεν ν' άντιπρο 
σωπεύομεν καί άπομιμωμεθα οίονδή οτε πρό 
σωπον, κιοτεύσατε άλλ’ άπαιτεΐται δμως 
συνήθως χρόνος ■ ολυς και αφθονία χρημά 
των, ΐνα τδ άποτέλεσμα ή τέλειον. Μέχρι 
τοΰδε δέ πάντοτε έπέτυχον κ χι τήν σήιιερον 
έχω γέροντάς Τινας πελότας, οΐτινες έχόυσι 
διπλοΰν τδ «έγώ» των, δπερ έργάζεται δι' 
αύτούς καί τό όποιον κατόρθωσε νά είσέλθη 
είς τδ δέρμα των τοσοϋτον έπιτυχώς, ώστε 
καί έγώ αύτός νά μή δύναμαι νά κάμω διά- 
κρισιν τού άληθοΰς άπδ τοϋ ψευδούς άντι- 
τύπου.

— Άλλά, διέκοψα καί διά την όμοιόμορ 
φον γλώσσαν των, τί κάμνετε;

— “Α, μοί άπήντησεν δ Τυρκάϊ, ή γλώσ 
αα είναι τδ δυσκολωτερον, άλλά καί αύτη 
κατορθόΰται βαθμηδόν νά παρομοιάση, διά 
τής ύπομονής καί τής έργασίας.

— Δέν εννοώ τούτο, ύπέλαδον. Θέλω νά 
είπω περί τής διαφοράς τής πνευματικής ά 
ναπτύέεως, τής μορψώσεως, περί τών προ
σόντων έκείνων, τά όποια τδ διπλοΰν πρό 
σωπον δέν δύναται νά εχη.

— Τούτο ναι, είναι δυνατόν, διότι πάν 
τες δέν έχόυσι την αυτήν μόρφωσιν, άλλά 
καί τοΰτο κατενικήθη διά τής έπιτηδειότητος, 
σιωπής καί αδιαφορίας. Έπειτα, νομίζετε δτι 
πάντες προσέχουσιν είς τούτο; Καί άν πα
ρατήρηση τις είς ενα τοιοϋτον «έγώ» τοϋ 
πλουσίου άμφιδολίαν ή απορίαν ή αμάθειαν 
τινα καί τά τοιαϋτα, νομίζετε οτι θά τώ κά 
μη παρατηρήσεις ; Ή φήμη, Κύριε καί ό 
πλούτος έχόυσι πάντοτε εύψυΐαν καί παίδευ- 
σιν καί άέίαν κτλ. Ό πλούσιος όσον ήλί 
θιος καί άν ήναι καί βλάέ καί ανόητος καί 
^γράμματος καλύπτεται δια τοΰ χρυσίου καί 

δ τι καί άν είπη καί δ,τι άν κάμη θεωρείται 
φεΰ ! άγχινούστατος. Ώστε καί περί τούτου 
μήν άμφιδάλλετε.

“Ωστε έπάνω κάτω. Κύριέ μου, έσχηματί 
σατε ιδέαν τής μεγάλης ταύτης έπιχειρή 
σεως μου. Καί ήδη μάθετε δτι προμηθεύο- 
μεν ψευδείς άνδρας πολιτικούς, έπιστήμο 
νας, έπιχειρηματίας, καλλιτέχνας, συγγρα 
φεΐς κτλ. Έκτδς δέ τούτου, μάθετε δτι έ· 
προμηθεύσαμεν καί «διπλούς» συζύγους, ά· 
πογοητευθέντας πλέον τών συζύγων αύτών 
καί θέλοντες νά τάς άπατήοωσιν ή καί πι 
στούς έπιθυμοΰντας νά δοκιμάσωσι τήν άφο 
σίωσιν τών συζύγων αυτών Τοσοϋτον δέ 
μέχρι τοΰδε έπετύ^ομεν τοΰ σκοπού μας, 
ώστε ούδέποτε έσφάλλομεν είς τίποτε. Φαν 
ταοθεΐτε δέ, δτι ήδη έχομεν τήν τιμήν νά 
προμηθεύωμεν ψευδή άντίτυπα εΐς έστεμμέ 
νας κεφαλάς, πρωθυπουργούς, πρίγκιπας κτλ.

— Τί; τί; ήρώτησα έκπληκτος.
— Μάλιστα, άπήντησε φυσικώς. . . Καί 

μετά μικρόν ανάπαυλαν: Πιστεύετε σείς, 
έέηκολούθησεν. οτι ό βασιλεύς τή< Αγγλίας 
[υετέδη είς Γαλλίαν, ή είς άλλα μέρη ένθα 
ητο ανάγκη νά μεταδή. . . καί νομίζετε, δτι 
έν Ρωσσία . . Αλλά άς άφήσωμεν τδ θέμα 
τούτο, δπερ θίγει τά μυστήρια τής δίπλωμα 
τίας, καί -μάθετε μόνον, άγαπητέ μου Κύριε 
δτι προμηθεύομε» είς ολόκληρον τήν ΰφήλιον 
ψευδείς ανθρώπους, χωρίς νά έννοήοη δ κό 
σμος μετά τίνος συνομιλή.

— Καί ούδέποτε έπροδόθητε ή ήπατή- 
θητε ύπδ τών υπαλλήλων σας, ήρώτησα.

— Άπαέ. μόνον άπαέ . . "Ανθρωπός τις 
. . . αύθάδης απαιτητικός, δστις είχε πολλά 
άτυχήματα . . Ύπήρζεν έκ τών παλαιών 
ύπαλλήλων μου καί ή πράίις του ήτο δι’έμέ 
προδοσία. Ήθέλησε νά μέ συνάγω ισθή, άλλά 
καταγγελθείς έφυλακίσθη. Ένίοτε ούδέν μοί 
σύνεση έκτροπο».

— Άλλά, ούδείς λοιπόν τών ανθρώπων 
σου έσφετερίσθη πρός ιδιοτέλειαν τό όνομα 
τοϋ προσώπου, δπερ παρίστα καί αντικαθι
στά ; ήρώτησα τέλος μετ ’ απορίας, δλως έκ
πληκτος, σκεφθείς δτι έν τή παρούση έποχή 
πάντες έκμεταλλεύουσι καί πρόπωπα, ίδίν,ς 
πλούσια καί σημαίνοντα, καί τάς καλάς περι
στάσεις.

— Ούδέποτε μοί είπε μετά στόμφου ό κ, 
Τουρκάϊ Έν τούτοις δφείλω νά ομολογήσω 
οτι εΐς ή δύο έκ τών ύπαλλήλων μου, οίτινες 
έστάλησαν είς τήν ήπειρον δέν έπέστρεψαν 
καί ούτε άπό πολλοΰ μας γράφουν καί μάλι
στα παρετηρήθη ζωηρά πολιτική ανωμαλία έν 
ταϊς σχέσεσιν αρχηγού τίνος Κράτους . . . 
καί σημαίνοντος τίνος ύπουργοΰ. Άλλά 

τούτο δέν μάς πειράζει και έέακολουθοΰμεν 
νά δεχώμεθα πελατας.

— Παρατηρώ, δτι θέλετε νά φύγητε . -
— Ναι, σάς εύχαριστώ, Κύριε, διά τήν 

έπίσκεψίν σας καί υγειαίνετε.
— Χαίρετε, έπεΐπον.
— Άντιχαίρετε, άπήντησεν οπισθέν μου 

φωνή τις όμοια τής ίδικής μου. Καί έστρά- 
φην έκπληκτος . . Παρά τήν θύραν, ύπήρ - 
χεν ώς έν πρωτοις ένόμισα, καθρέπτης. κα
θόσον, έδλεπον άνθρωπον,ερχόμενον είς συ- 
νάντησίν μου, καθ όλα όμοιαζοντά με... 
Ήτον αύτή αύτη ή προοοποϊησίς μου Έ$λε- 
πον τδν εαυτόν μου, τδ έγώ μου. το είναι 
μου ένώπιόν μου. Άφοϋ δέ μ ’ έχαιρέτησε 
μετά μειδιάματος, διήλυε . . . Καί όντως έ£ε- 
πλάγην.

— Συγχωρήσατε, μοί λέγει τότε μετά γλυ- 
κύτητος ό κ Τυρκάϊ, συγχωρήσατε τήν ατέ
λειαν τής έκ τοϋ προχείρου αναπαραγωγής 
τοϋ άτόμου σας. Ήθέληοα διά τούτου άπλώς 
νά σάς δώσω ιδέαν τής μεγάλης καί σ ου- 
δαίας έπιχειρήσεώς μας. Ώς βλέπετε δέ. μέ 
Περισσότερον χρόνον, τί δυνάμεθα νά κατορ - 
θώσωμεν.

Κάπως ανήσυχος άπεχαιρέτησα τον κ. Τυρ
κάϊ καί άπήλθον.

Έν Λ<νδί νω X...

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ KVTIPI

Δεν είμαι άνθρωπος έγώ' εζησα, χαί θα ζήσω 
Καί μέσ'στοΰ τάφου τή βαρεία καί μαύρη σκοτεινιά. 
Άλλως θεός μέ έστειλε, τον κόσμο νά χτυπήσω 
Γίοΰ άν χαί ε’ν’ ελεύθερος δέν έχει \ευθερ>ά !

Δέν είμαι άνθοωπος έγώ, δέ ξέρω τό θεό σας, 
Κάθε βαρεία χχτάρα μου εινε μτά προσευχή, 
Δέν ξέρω ποϋ θά στήσετε μ’α μέρα τό Σταυρό σας 
Στδ Γολγοθά, εις τή καρδιά ή χάν εΐς τή ψυχή I

Ή αρετή .καντήτησεν άπόπαιόο τοΰ κόσμου, 
Ki’ ό κόσμος μία δύνχμις όλο χ_ι αρνητική, 
Σοΰ δίνει όταν οε ζήτας, κι’ όταν τοΰ πής σύ: ο ό ς μ ο υ 
Σοϋ ,.έγει: φύγε άπ’ έχεΓί ...

Είδα τυφλό παληόγερο στδ χώμα ξαπλωμένο 
ΙΙτωχδς τδν είδε xj’ εχλαψεν, ό πλούσιος γελά. 
Ό πρώτος τοΰ έ/άρησιν δτ’ είχε φυλαγμένο, 
Ό δεύτερος το κέφι του καθόλου δέ χαλά I . . .
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ΣΤΟ Δ Α ΣΟΣ

’Εδώ ‘στή βχθεϊά τής Νυχ-τιά<ίηγαϊιά, 
Πού φέγγει γλυκά τ' ασημένιο φεγγάρι
Κι' έχρύφθηχαν όλα τά μάγχ .πουλιά 
Δυό — δ"ό 'στανβισμένο δροσάτο θυμάρι,

Έδώ που δροσάτος βορηάς μάς φιλά
Καί μύρια τραδούδιχ σφυρίζει ’στά πεΰχα. 
Έδώ που ρυάκι αγάλι κυλά
Καί ρίχνει σκιά ή περήφανη λεύκα,

Έδώ πού θαρρείς πώς σικιές περπατούν 
Και ζώνει μυστήριο βαθύ τήν καρδιά σου.
Έδώ πού θαρρείς πώς νεραϊδες πετουν 
Καί στήνουν χορό μαγικό δλόγυρά σου,

Έδώ ποΰ τ’ αστέρια μιλούν μυστικά 
Σέ δίχτυ χρυσό άπό φώς τυλιγμένα.
Σαν ν’ ανε πετράδι» ποΰ λάμπουν γλυκά 
’Στή; θάλασσας μέσα τά στήθία κρυμμένα,

Έδώ ποΰ μέ κρύβουν δροσάτοι,, πυκνοί 
Τών σκοίνων καί πεύκων όλόμυροι χλήνοι 
Καί φτάνει βραχνή κουκουβάγιας φωνή 
Καί τό μοιρολόι' τό μαύρο τοϋ Γκ>ω η,

Έδώ ποΰ τον ήσυχο βλέπεις βορηά 
’Αγάλια τά σύννεφα τάσπρα να σέρνη 
Κι’ άκοΰς βονγητά τών κυαάτων βχρε’ά
’Από μαχουνό περιγιάλι νά φερνή,

Έδώ ποΰ άκούγεται γύρω τρυγμος 
Κι’ ανάλαφρο νοιώθω φτερούγ'σμά τρόμου' 
Έδώ ποϋ μέ πιάνει βαθύς σεβασμός
Έδώ θά μιλήσω δειλά ’στό θεό μου

Έδώ θέ νά γείρω χλωμός τήν ψυχή 
Και θά γονατίσω το·· άγριο νοΰ μου
Καί με συντριβή θέ νά' πω προσευχή
Νά φτάση 'στά πόδια τοΰ Πλάστη θεού μου.

Έδώ 'στή βαθε^ά έρημ’ά κχί σιγή 
Μποοσ'ά 'στό θεό μου θε να γονατίσω . 
θά δείξω ’στά στήθεια πο^άν έχω πληγή 
Και παρηγοριά άπ’ αυτόν θά ζητήσω. 
Λανριον Γεώργος Ν. «ωμαΐδης

Η ΑΘΠΟΤΗΣ
θέλει νά παίξη ή άθωότης 

καί ή ματιά της σάν άχτΐδα σκιρτά 
τή μορψή της στολίζ’ ή άγνότης 

καί ένα γλυκό χαμογέλοιο σκορπά.

Στή καρδιά κρυφό αίσθημα νοιώθει 
καί ένα χρώμα τήν λούζει Παρθένο 

είναι γιορτή οί παλμοί της, πόθοι 
καί τερπνό όνειρο, φτερωμένο.

Λοιπόν; - · . που εί>ε b θεός ; νά τόν ίδώ γυρεύω. 
Τή ζυγα^ά τής Θέμιδος στά χέοια μου χραττώ. 
Πο’ός θα μοΰ 'πή : αγάπησα δ,τι έγώ πιστεύω ; 
Ποιος θά μοΰ' πή ; απόχτησα έ«εϊνο που ζητώ ;

Δέν γνωρίζει τήν λέίιν : «ίπάτη» 
ή χαρά στή ψυχή της πετόει

καί ή καρδιά της, έλπίδες γεμάτη 
τής ζωής τό ποτάμι περνάει

Τή ζηλεύει τοϋ κόσμου τό φθόνο 
ποΰ τά πρώτα λουλούδια μαραίνει 

κ’ άπό πίκρα ή κόρη καί πόνο 
πριν άκόμα νά ζήση πεθαίνει.

Η (λ των Βιτάλης
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΚ ΙΠβΒΚΟΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΠΟΥ

Μία επιβτοίή. —'Εξηγήσεις τής άιευθύνσιωί τής Φτ> 
βεως.—Ή άαρβίνειος θεωρία.

Johannesburg 15 ’Ιουνίου 1903.
Κύριε Διενθυντά τής «Φύσεως» ’Αθήνας.

Προτίθεμαι διά ταύτης μου να σάς ΐκφράσω 
την χαράν, ήν ήοθάνθην, άμα τή άναγνώσει τον 
άκριβώς έζηγοϋντός τά τής Φύσεως προβλήματα 
περιοδικού σας καί διά τής έννοιας τών όποιων 
πηγάζει ή Πίστης προς τήν εκ Ναζαρέτ άνατίλα- 
λαοαν φώσφορον Φωνήν, είς τήν Ιν τω σκότειτής 
άγνοιας έΰρισκομένην ανθρωπότητα. 'Ομο
λογώ δ' ότι έλκυσθείς, ήτοιμαζόμην, όπως καί 
έγώ διά τού οβολού μου συνδράμω την εκδοσιν 
τοΰ λαμπρόν φύλλου σας, άλλα ταχέως άπέβαλλα 
την ιδέαν ταύτην, ίδών μετ άπορίας μον εις τό 
τής 1 και 15 Μαιου 1903 φύλλον σας νά επι
τρέπετε είς ένα άθλιον άρθρογράφον (') νά 
μολύ>·$ τό φύλλον σας, ΐποσνε.ρίζων τήν άφρονα 
ιδίαν περί τής έκ Πιθήκου καταγωγής τον 
άνθρωπον.

Λοιπόν, ώς ίραστής τής ‘Αλήθειας και τοΰ 
Λόγου, τοΰ δι’ οΐ τά πάντα έγένοντο ’Ιησού 
Χρίστον, τοΰ γνωρίσαντος τφ άνθρώπφ διά 
τής πανσόφου αϊτού διδασκαλίας, πόθεν κατάγε
ται και ποΰ μέλει άπελθεΐν, ύποβάλλω ίιμΰν τάς 
κάτωθι άπαντήσεις, εις άς εΰραστηθειτε σας 
παρακαλώ νά μοί άπαντήσητε.

Λον ‘Εάν δ άνθρωπος έκ tov τοιούτον ζφον 
κατάγεται, οΐ μόνος τίτλος εΐνε Μιμητικόν, πόθεν 
έκτήσατο ιόν Ιδεώδη αύτοΰ. τύπον, τδ έκφράζε- 
σθαι και τό ένεργεΐν, δι’ ών τοσαΰτα κατώρθωσε 
μέχρι τής σήμερον.

Βον Άφοΰ ό Βασιλεύς τής φύσεως παραδέχε 
tai ώς Ποιητήν καί γεννήτορα αυτόν τόν Πίθη 
κον, πρέπει νά εχη τό ίδιον όνομα "Λ νθ ρ ωπο ς;

Γον Πώς άφοΰ φυσικώς παρατηρεϊται, ότι 
έκαστον ζώον γέννα, όμοιον αϊτού*  πώς ό άν- 
θρωπος δέν έχει δμοιόιητα μετά τον πιθήκου 
ώς, καί τήν οΐράν αϊτού;

Μιθ’ ύπολήψεως 
Κ. Πασχαλινός.

*
Δέν είνε ή πρώτη έπιστολή, ήν έλάβομεν. παρ’ 

αναγνώστου της «Φύσεως» έπί τοΰ πολυθρυλλήτου 
τούτου ζητήματος "Αμα τή δημ.οσιεύσει τής ύπδ 
τοϋ χ. Σαλταφέρα μεταφραοθείσης του'Αμερικανού 
Δαρβανιστοΰ Buehman συγγραφής, ίερι,νμένος τις 
εκ τίνος μονής τοϋ Άγ. "Ορους, άπέστειλεν ήμϊν

- -------I-
(*)  Βιΰαίως i γραφών «ννοεϊ ούχί τόν μετανά

στην άλλά- τδν συγγραφέα τής θεωρίας ταύτης, ’Αμε
ρικανόν χ. J. Buelimsn

ΐπ.βτόλή·» μακροσκελή, ελέγχων ,κβί ψέγω·/ ήμίς 
διότι υποστηρίζομε·/ τ ο ι α ό τ ας σαΟρας 
θ ε ω ρ ί α ς κ. τ. λ.

Καί πρός τον κύριΟν μεν τούτον αμέσως απην- 
τήσαμ.εν δι ’ επιστολής καταλλήλου γ.αι.ώ; τώ ήρ- 
μοζεν, έχτοτε δέ μέχρι τής σήμερον οΰδεμίον περί 
τής υγείας αύτοΰ έλάίομεν εϊδησιν. Οΰτω δε θά ε- 
σπεύδομεν νά εύχαριστήσωμεν καί τδν έκ Johannes
burg τοΰ Τράνοέααλ φίλον κ. Πασχα’/ ίνον" εντού
τοις προυτίμήσαμεν τήν διά τής δημοσιότητας οδόν 
καθόσον μάς δίδεται οίίτως άγορμή, άφ’ ένδς 
μέν νά ίόσωμεν εξηγήσεις τινάς έπί τών δημοσιευ
όμενων έν τή «Φύσει», άφ’ετέρου δέ νά θίξωμεν 
τδ ζήτημα τοδ αιώνος. .

"Απαντα τά μεγάλα ζητήματα, φιλολ ιγ 
προ πάντων τ ’ άναφερόμενα έν ταϊς θετικούς έπιστή- 
μαις, άπδ τώνπεριεχομένων αύτών τών σπλάγχνων 
τής Γής μέχρι τής περιγραφής τοΰ άπωτάιου 
άστρου τοΰ σΰμπαντος, έπιμ'λώς έξηγήθησαν και 
έδημοσιευθησαν έν τή μέχρι τοΰδε δεκατετρατόμφ 
σειρά τής «Φύσεως».

Δεν θά ήτο ομω; ποτέ δυνατόν, έφ’ όλων τών 
μεγάλων τούτων ζητημάτων καί προβλημάτων ήμ-ϊς 
νά εχωμεν τά; ώρισμένας ήμών γνώμας καί θεωρίας 
καθόσον τοΰτο δέν λέγεται πρόοδος, δέν άγει πρός 
τήν άενάω; ερευνομένην ΑΛΗΘΕΙΑΝ . Έπί του 
ζητήματος τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου, έν παρα 
δείγματι, πολλάς θιωρίας ’δημοσιεύσαμε», διαφόρων 
ειδημόνων, έπί τούτου άσχοληθέντων καί διάφορον 
τήν γνώμην έχόντων.Οί μέν απεδΐίκνυον τδ δυνατόν 
τοΰ τετραγωνισμού τοδ κύκλου, ού μόνον Οεωρητικώς 
άλλά καί πρακτικώς, οί δέ τ’άντίθετα. Δέν επεται 
λοιπόν έκ τούτου, οτι ήμεϊς άμφοτέρας τάς θεωρίας 
ταύτας υποστηρίζομε·/, ούδ ’ ήν δυνατόν νά δημοσιεύ- 
ωμεν μόνον τάς άπορριπτοόσας τδν τετραγωνισμόν 
Θεωρίας ή τανάπαλιν,

Τοΰτ ’ αύτδ λέγομιν καί έπί τών ζητημάτων τοϋ 
δυνατού τής κατακτήσεως καί καχοικίσεω; τών 
πόλων τής Γής, τοϋ κατοικισίμου ή μή. ένίων 
πλανητών, τής αλήθειας ή μή τοϋ πνευματισμού 
καί έν γίνει «πί παντός, προβλήματος έτι καί Ο.ω· 
ρίας, μή περιδληθείσης τδ ένδυμα τής θετικότητος.

Οΰτω καί έπί τής Δαρβινίου θεωρίας αί γ- ώμαι 
εινε διχασμένοι. ΉμεΤς δέ κατά τδ πρόγραμμα τής 
«Φύσεως» πάσαν γνώμην, οπουδήποτε είδήμονος θέ- 
λομεν δημοσιεύσει, είτε υπέρ είτε κατά τής Δαρβι- 
νείου θεωρίας πραγματευόμενη·/, άρκεί νά ή βάσιμος 
ναι διά τών αποδεικτικών λόγων εφοδιασμένη.

Ούτως ό Buehman, Δαρβινιστής φυσιοδίφης, έπί 
μανρδν μελετήσας τάς έξεις τών νηπίων ανθρώπων 
καί πιθήκων έξήγαγε συμπεράσματα άποδεικνύοντα 
τήν ύπδ τοΰ Δαρβινου έξαχθείσαν γνώμην έπί τής 
σχέσεως του ανθρώπου καί τοΰ πιθήκου.

Τδ άρθρο·/ συνέγραψεν αμερικανός, μετέφρασεν 
είς τήν καθ’ήμάς είς των λογιών τής «Φύσεως» 
συνδρομητών, ήμεϊς δέ έδημοσιεύναμεν αυτό, ώς θά 
έδημοσιεύωμεν πάσαν άλλην θεωρίαν κατά τής Δα- 
βινίου, είτε παρά τοΰ ίερολογιωτάτου μ-.ναχοΰ συγ- 
γραφεΐσαν, είτε Λίρά τοΰ εκ Τράνσβααλ διαμαρτυ- 
ρηθέντος. λί ’■

Κίνδυνός τις έν. τής' δημοσιεύσεως τής τοΰ Δαρ· 
δίνου θίωριας δέν υπάρχει.

Ε’νε γελοΤονκατά τήν σημερινήν εποχήν, τήν τδ 
ζενίθ τής προόδου έγγίζουσαν, νά κλείωμεν τά ώτα 
προ τοσοΰτφ σπουδαίας έπιλύσεως, ένδς τών σπου
δαιότερων προβλημάτων τής φύσεως, νά έξεορευ- 
γώμεθα δέ ύβρεις και άερολογήματα κατ’ εκείνου 
τοΰ νοός, ού ούδέ προς.εν άτομον δυνάμεθα νά συγ- 
κριθώμεν.

Εινε γελοίο·/ ν ’ άπορρίπίωμεν τάς επιλύσεις τών 
σπουδεωτέρων φυσικών ζητημάτων, διότι άντίκειν· 
ταί πως είς τά θρησκευτικά, καθόσον τότε ομοίως 
πρέπει νά παραδεθχώμεν οτι ή Γή Sir κινείται.'

Νά άντικρούωμεν θεωρίας ών ούδόλως γνωρίζο- 
μεν τδ περιεχόμενο·/! '

★

’Εκ τών ερωτήσεων, ας έν τελεί τής επιστολής 
αύτοΰ προβάλλει ήμϊν δ κ. Πασχαλινός καί τής 
επιστολής αύτής τοΰ έξ άγιου ορούς ιερωμένου, φαί
νεται καταδήλως, οτι ούδέν άλλο γιγνώσκουσιν έκ 
τής πολυθρύλητου θιωρίας ή μόνον ότι, Λαρβΐνος 
τις είπεν, οτιό πίθηκος είνε πρόγονος τον αν
θρώπου.

’Ακριβώς λοιπόν, διότι άγνοοΰσιν οί πολλοί τά 
τοΰ Δαρβινισμού, εχουσιν έσφαλμένην ιδέαν περί 
αύτοΰ καί δέν δύνανται, ώς φαίνονται οτι έπιθυ- 
μοΰσι. νά καταρρίψωσι ταύτην δι’ιδίας επιστημονι
κής θεωρίας. Διά ταΰτα εις τδ προσεχές τεΰχος 
θέλωμεν δημοσιεύσει τήν περίφημου ταύτην θιωρίαν 
ίνα γνωρίσωμεν τοϊς φίλοις άναγνώσταις τις ό πο
λύς Δαρβϊνος καί ή θεωρία αύτοΰ,
Είπομεν καί επαναλαμβάνομε·/, ότι κίνδυνος δέν 
ύφίσταται έκ τής δημοσιεύσεως τοΰ Δαρβινισμού’, 
καθόσον οί μέν αγράμματοι καί ανεπιστήμον/ς. άρ· 
κεϊ δτι ποιουντες^τδ σημείον τοϋ σταυροΰ θέλουσιν 
έξορκίσει Δαρβϊνον τε καί θεωρίας, οί δέ κεκτημέ- 
νθ: επαρκείς γνώσεις, όπως κατανοήσωσι τούτον καί 
νομίζοντες, δτι ή έπί τής γ,νέσεως τοϋ οργανισμού 
θεωρία εινε τι σαθρόν, άς μή λησμβνώσιν, δτι παρά 
τήν Ρόδον υπάρχει τδ πήδημα.

*ΝΔΡΕΑΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΧ

ΠΟΛΙΣ ΚΥΕΕΡΜΗΚΝΗ ΠΑΡΑ ΓΥΝΑ1Κ0Σ
Οΐ παρ’ ήμϊν θιασώται τής χειραφετήσεως τής 

γυναιχός άς χαρώσιν. ’Άν έν ’Ελλαοι ή εισβολή τ«ύ- 
της’είς τά καθήκοντα καί τά δικαιώματα τοϋ άνορός 
θεωρείται δνειρος είς πολλάς τής ’Αμερικής πόλεις 
είναι γεγονός επίσημον.

Καί όντως είς τήν Beattie τοΰ Βορείου Kanga< τών 
ήνωμένων κρατών τής ’Αμερικής αριθμούσαν 5000 
κατοίκους, έξελέγη ώς δήμαρχος ή Μαοία Julteu σύζυ
γος μεγαλεμπόρου. Κατά τήν διάρ-ειαν τής δημοτι
κής αυτής αρχής ή ένάσκήσις τών διαφόρων υπηρε
σιών άνατέθη είς τάς ψείρας γυναικών, ώς ή κυρία 
Δήμαρχος άπεφάσισεν, άπο τοΰ ανώτερου υπαλλήλου 
μέχρι τοΰ ’Αστυνομικού φύλακος. Άπεδείχθη δέ ή 
τοιαύτη εκλογή λίαν ευεργετική είς τήν δημοτικήν 
ταύτην περιφέρειαν, καθόσον όσα άρρενα ταύτης μέλη 
ειχον συνηθίσει νά μεταβάλλωσι τάς νύχτας είς ήμε
ρος έπαυσαν νά πράττουσιν οΰτω, καθ’όσον οί συλλαμ- 
βάνντες τούτους αστυφύλακες ησαν αύται αί τούτων 
σύζυγοι.

Ύποθέτομεν, μόνον εις τδ τελευταίου τοΰτο δικαί
ωμα, Βεβαίως ή πρός χειραφέτησιν αυτών έπιθυμία 
θα ητο ζωηρωτατη.

ΕΠΙΣΤΙΙΜΟρίΙΚΑΙ JllWAKIABS 

At'8'ΆΜΠΒΛΜ.

ΛΈΣΙΣ. 'Ο μερισμός τον άγραν τούτου επι
τυγχάνεται άι^αΛώς· βια τής faupioToe τοΰ 
αγρού είς 4 Ισα ρ^ίήφνήια παραΙΛηΙόγραμμα' 
είτα δε διά τών καθέτων ■ καί παραΪΛήΛων 
γραμμών έκαστον υφν ορθογωνίων τούτων διαι
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ρείται εις 'ι Ισα. Ήτοι ό όΛος αγρός διαιρείται 
εις 16 τετράγωνα άτινα εϋκΰΛως άποδεικνύον- 
ται ώς ισα. Έκ τούτων Λοιπόν τα 4 κενά. Λαμ
βάνει ό εις κΛηρονόμος' έκαστος δε τών. Λοι
πών τεσσάρων Λαμβάνει ανά 3 τετράγωνα, ών 
τά δύο περιέχουσιν αμπεΛώνα καί τδ ί'ν δύο 
φρέατα.

Επιτυχείς λύσει; έλάβο^ιεν πάρα τοΰ κ. Άλφρέοου 
Βιανέλλη έκ Βόλου, κ. Ευκλ. Φαρδάρη-'έκ Πειραιώς, 
Κιχής Μερλοπούλου έξ Αθηνών, ’Αλεξάνδρου Χατζη- 
κοτούλα έκ Γχερλή κ. Γ. X, St Λαστίχ εξ Αθηνών 
καί Νικολάου Χάίτσ έχ Πειραιώς.

ΜΕΤΡΗΙ11 ΤΟΥ ΑΝΘΡΟΠΟΤ
Παρά του κ. ΆΛφρέρου I. ΒιανέΛΛη μηχα

νικού έκ ΒόΛου έΛάβομεν τδ έζής μαθηματικόν 
πρόβΛημα:

Τίνι τρόπιρ δύνατμί τι< νά καταμετρήση τσχέω.·, 
ευκόλως κατ άιϊφσλώς, είς κυβικά έκ,αιοστά τοϋ 
μέτρου, Ανθρώπινον σώμα είς οίανδήποτε κατά- 
στασιν ήθελαν εϊσθαι;

Έκτων Λυτών ό διά κΛήροϋ εννοηθηύόμενος 
θίΛει Λάβει ώραιοτάτην φωτογραφίαν τών Τεμ- 
πών, άποσταΛεϊσαν παρά τοϋ κ. Α- ΒιενέΛΛη.

δ.η:2^λς3ΙΣ3

Καθιόηώμεν γνωστόν τοϊς λύταις 
τών Ilvevy. Άθκήΰίων, δτι αί 
λύΰεις τών 1 1 «ρώτων τενχών 
λουΟι ftn^ochevOft έν τφ τεύχη τοΰ 
Ίανοναρίον, δτε «ρέηε» νά έχουόι 
«^θάϋει εις τδ γραάεϊον ήμών σιϋϋαι 
αί λύόείς, άλλως δέν Ο& ληφθώόιν 
νπ ’ 5ι£»ν.
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Γ. ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ
Ούδέποτε έξή :ασα τί λέγΟυσιν οί πολλοί, καί 

τί φρονοΰσιν οί άμαθΰ;· έμΛλίτηβχ δμως κατά 
βάθος τί αισθάνονται οί εκλεκτοί, καί τί πι- 
στεύουσιν οί ανεπτυγμένοι.

Καί οΰτως, έάν διά τούς πρώτους ό Μιστρ·.- 
ώτης παρίσταται ώς έθνικός δ-.δάσεαλος, τύπος 
ένί λόγωπροσωτικότητος, άξίας γενικού σεβα- 
σμ.ού, διότι κστώρθωσεν ουτος εΐ; πάντα; ν’άνα- 
γνωρ σθ-ζ, ώς άνθρωπος μή κοινός, διά τού; δευ
τέρους εμφανίζεται ώς δύναμις, ώ; φαινόμενου, 
ώς μικρός ήγεμώη τοΰ λόγου καί τής δράσ«ω;.

‘Ολος δ κόσμος τον γνωρίζει, άλλ’ εΐς τήν 
μικροπολιτείαν του, τδν κόσμον τών γραμμά
των, εΐναι έτι γ ωστότερος.

Σπανίως δρασι; έκλεκτού άνδρός κατεκτησεν 
ευρύτερου βτάδιον, σπανίως δέ ό άγων, δβτι; έν 
αύτφ διιξήχθη, έξησφάλισε τόν άμάραντον στε- 
φινον τιμής καί δόξης, όμοθύμφ άποφάσει τή; 
τε κοινωνίας, ήτι; ά έδειξε τόν νικητήν, καί τής 
πολιτείας, ήτις τδν έ (σχυτε θριαμβεύοντα, καί 
τόν άνεγνώρισεν ώς μεγάθιμον τέκνον της.

Δέν πρόκειται περί τίτλων, οπότε θά κατε- 
λήγωμεν εΐς τό ά ιαρδν πεζολόγημα αναγραφής 
τοιούτω-, ώ; έν καταλόγφ έπίδείξεως προσόντω , 
άλλα περί άξίας καί ίκανότητος.

Πρόεδρος, σύμβουλος, επόπτης, διευθυντής καί 
τα τοιαϋτα, είσί κενολογήματα εγωισμού καί 
υστεροφημία:, δταν δέν συνοδεύωνται ύπόέργω·. 
9 Μιστριώτης δμω;, ύπδ τδ βάρος τοιούτων προ

νομίων καί τιμητικώ > διακρίσεων καί «ξαιρέσιων, 
κατώρθωσε νά λησμονή τβύς τίτλους, καί νά 
ένθυμήται άνά πάν βήμα έν καθήκον, ένα σκο
πόν, μίαν ιδέαν.

Καί ή μεγάλη αΰτη οΰναμι;. είναι αυτή ή 
ηθική του ύπόστασις, αύτή ή ΰπαρξίς του, ή 
συζώσα με εν ιδανικόν,μέ ί > λευκόν δ·ύρον, καί 
μέ μία·'φωτεινήν εμπνευσιν.

■Αδιαφορώ εάν όνςμάζεται πρόεδρος δεκάδων 
σωματείω·, ένδιαφερομαι όμως έάν άμεσος επκ- 
κολουθή ή πραγμάτωσες μιά; ευχή-, ή μιά; 
συμβουλής, 'ήν έκεϊνο: παρέχει..

Πριέδρου: όχομεν αρκετούς, άφορήοως δέ ή 
μεγαλομανία καί ή καινοδοξία προσθέτει καθ’ 
έκάστην καί νίους, ί.α έπί μάλλλον καταστή 
πολυπληθέστερα ή χορεία τών επιφανών τιτλού
χων τών λόγων.

’Αγνοώ δμως ποΰ να διευθυνθώ, ίνα άνχκα- 
λύψω ί>α ποιητήν ή ενα φιλόσοφον, ένα καλλι
τέχνην ή πολύπειρου πρεσβύτην, ένα τέλος 
εθνικόν πατέοα, διά ν άποκαλυφθώ πρδ τής 
σεμνή; μεγαλειότητο: μιας εντίμου άληθείας.

"Οταν δμω: ακούσω τόν Μ’.στριώτην άγοριύ- 
οιτά, δταν άναγινώτκωτά λογοτεχνικά αριστουρ
γήματα του, ή καί εν γένει απλώς χα’ρετώ 
τδν πολιΰν γέροντα, επειδή μυρ.άκι; ένεβάθυνα 
εΐ; τόν κόσμον, δστις τόν εμπνέει, κατανοώ αμέ
σως τήν ανάγκην, άλλα καί την ύποχρέωσιν ν’ 
άποκαλυφθώ ή νοερώς νά ευλογήσω τούς αθα
νάτου; έκείνου; παλμούς, οίτινες συγκρατούσιν 
αιω'ίας νεότητος ακμαιό-ητα εις τήν καροι- 
αν του.

Καί διά τούτο πείθομαι, δτι εϊς τόν Μιστρ·.- 
ώτην κυρίαρχη μία πνοή εθνικής ζωής, καί ή 
μεγάλη του τύχη, ένθουσιώσά άπδ τήν έπίδρα- 
σιν τοΰ πνεύματος, οπεο έγέννησε τόν κόσμ ν 
τής ιδίας, προσπαθ-ϊ αιωνίως έλευθέρα, νά λη- 
σμονήση, δτι κα.Όϊκήεΐςγεροντικήν ύλην, ήτις α
νήκει εΐς το πεπρωμένου, χ*ί  νά ένθυμήται πάν
τοτε, οτι συγρατή μίαν δύνομ'.ν, ή' εχει καθή
κον νά ένισχύη, άφοΰ αΰτη προωρίσθη οι*  έν 
μέγα αγαθόν. *

Ιδού διατί ή ανεξάντλητο; γον.μότη;, εισ- 
έτι δέν ίθηκε βκθμδν έν τή παραγωγικότητι αύ
τής, καί ίσού διατί ό Μίστοιώτης άκαταπόιη- 
τος καί ευθαρσής, ακάματος καί σφριγηλός, εΰ- 
ελπις καί αισιόδοξο:, γενναίο; καί μεγάθυμος, 
έξακολτυθΑ νά μήν άπογοητιύηται έν περιβάλ- 
λοντι κατηφεΐ καί δυσοιώνφ, άλλά νά χωρή έπί 
τά πρόσω ακατάβλητος.

Οΰτω ο’ εχομεν ανάγκην έπί πολύ ακόμη 
τοΰ σοφού ποιητοΰ, τοΰ καλλιτέχνου φλοσόφου, 
τού μουσικού συγγραφέως, τοϋ έθνικού συμβού
λου, τοΰ μεγάλου γέροντο·, διότι civ εχομεν 
πολλούς Μιστριώτας.

*Η πανελλήνιος ευχή α; ένισχύη
ΑΛΚ . . . Ν

Η Φϊ£ί£

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τά άλογάκια.

Τδ παίγνιον τοϋτο εινε προσφιλέστατου xfcί τά 
μικρά παιδία, ονχί όμως και προσιτόν δι’δλα. Λοι
πόν θά βοηθήσωμεν τούς φίλους ήμών είς τήν^ κα
τασκευήν τού άθύρματος τούτου.

Τα αλογάκια.

Είς τό άκρου τραπέζης προσαρμόζομεν σιδηράν 
τινα ράβδον σχήματος γωνιώδους, ήτις κατά τό έν 
άκρον στηρίζεται έπί τής τραπέζης, καί κατά τό 
έτερον άπολόγει είς κρίκον.

Είτα λαμβάνομεν σιδηράν τινα ράβδον, ής τό 
κάτω άκρον νά ή μάλλον όδύ (όχι δμως πολύ). 
Έπί τής ράβδου ταύτης στερεοϋμεν στρογύλον 
καί παχύν τινα φελόν, έφ’ ού διά συρμάτων 
σψηνοΰμεν τρεις χαρτονίνους ίππους. "Ηδη τήν 
ράβδον ταύτην έτοίμην προσαρμόζομεν έπί τοϋ κρί
κου καί τίνος έπί τής τραπέζης λακύοκου.

"Ηδη διά νά έπιτύχωμεν τήν κίνησιν τών ΐππων, 
τυλίσσωμεν λεπτόν τι σχοινίον έπί τής σιδηράς 
ράβδου, ώς έν τή έναντι είκόνι έμφαίνεταί, είτα δέ 
σύρομεν τόσχοινίον άποτόμως κατά τήν διεύθυνσιν 
τού σύροντος, εύθύς δέ οΐ μικροί ήμών φίλοι ευ
χαριστημένοι πλέον θά (δωσι κινούμενα ταχύτατα 
τά άλογάκια των.

| ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ £·►-

Τό μέλι κατά 
τής όφθαλμίας.

Αγγλική τις εφημερίς αναφέρει δτι κυρία.τις 58 
ετών πάσχουσα έκ καταρράκτου «δει νά ΰποστή έγ- 
χείρησιν. Έν τούτοις κατόρθωσε διά τοΰ. μέλιτος ν’ 
αποφυγή τήν έγχείρησιν, στάζουσα έπι τοϋ οφθαλμού 
τρις τής ήμέρας μέλι καθαρόν καί νωπόν, άφοΰ προ
ηγουμένως έκαθάριζε τάς βλεφαρίδας. Έτέρα έφημερίς 
συνιστα τδ μέλι κατά τής φλογώσεως τών οφθαλμών. 
Πρδς τοϋτο έ,τός κυαθίσκου τοΰ καφέ πλήρουςθιρμοΰ 
ΰδατος διαλύομεν σταγώνες τινάξ μέλιτος διά τοΰ 
δακτύλου, έκ τοϋ μίγματος δέ τούτου χύνομεν 3—4 
σταγώνας εντός τών οφθαλμών 5άκις τής ήμέρας. Τό 
ύπολοιπομενον δέ έκαστου κυαθίσκου άλείφομεν έπί 
τοΰ προσώπου καί τών βλέφαρων- (όχι πλέον έντός 
τοΰ οφθαλμού).

Μελάνη πρασίνη.

Ιδού δύο.συνταγαί πρδς κατασκευήν χριστής μελά
νης χρώματος πρασίνου.

Τ. Βράσατε : 4Ο<5 gr. ΰδατος 10 gr. acetate ilecu- 
ivre καί 50 gr crime de tralre. Όταν έκ τής βρά- 
σίώς μείνη τδ ήμισυ ποσόν έκ τοϋ αρχικού, διϋλίσατε 
και άφίσατε νά ψυχρανθή.

2. Διαλύσατε 450 gr. bichromate de potasseέ^τός 
ολίγου θέρμου ωδατός καί 200gi·.' acitje sul- 
funque 66 βαθμών Ειτα προσθέσατε οινό
πνευμα κατά. σταγώνας μέχρι; ότου παύση 
δ βρασμός.

Οΰτω αφοί τδ ύγρδν λάθη χρώμα ερυθρόν 
καί είτα φαιόν θέλει καταστή πράσινον.}

Καθαρισμύς·’μαρμάρων.

·' Διά νά εξαλείψετε' τάς έξ άλλειμάτων 
κηλΐδας έ» .τών λευκών μαρμάρων, πρέπει 
νά,.θέσήτε μικρά τεμάχια χώματος Somnm'res 
ή λευκόν χώμα τής Troye.». έντδς βενζίνης· 
αφήνετε αύτδν αρκετόν χρόνον., καί μετά 
καθάρίίετε τδ μάρμαρον μ·έ μίαν ψήκτραν.

Δυνάμεθα ομοίως νά . μέταχχιρισθώ . εν 2 
μέρη κρυσταλ. σόδας, 1 μέρος φαφρόπετρσς, 
καί I μέρος ασβέστης, σχηματίζετε; μέ 
αύτά κόνιν καθαράν οιαλελυμένήν «ραιώς έν 
ΰδατι.

Έπαλείφομεν τδ μάρμαρον με τδ μΓγμα 
αύτδ καί μετά τό πλύνομεν υε ΰδ<·>ρ καί 
σαπωνα.

Ενώσατε τά έξής συστατικά :

Χρυσουν βερνίκιον δε* 
Ορείχαλκον ή χαλκόν.

Laque en grains 180
Soccin londo . 60
Exira it de soude rouge ΰ 1
Gonim.-guile » 6
Sang dragon D <35
S ίζΉ • Z
Verte pulvirisre » ·*  120
ilcool - ' iw

Τήν ένωσιν ταύτην αφίνετε έπί τινας ημέρας διά 
νά διαλυθώσι τά συστατικά της καί είτα τήν διϋ- 
λίζετε.

Είτα προστίθετε </, γραμ. acide citriqne 100 τής 
ενώσεως ταύτης, ϊνα βοηθήσωμεν τήν συγκόλλησίν 
τοϋ βερνικιού.

WA UTHM STWOTAH mSTOTE
Κατά τής δυσμορφίας.

Πιστεύομεν ότι ό άνωθι τίτλος πολλούς θά προσ- 
ελκύση πρός άνάγνωσιν τώνδε τ·*  ν γραμμών.Τούτο 
δέ διότι πολλοί καί ; πολλοί δυσανασχετούσι, διότι 
έν τώ δέοματι τοϋ προσώπου των ύπάρχουσι τρα
χύτητες ή τό δέρμα των είναι σκληρόν έά.ου καί 
μόνον άσχημίζει πολύ τό πρόσωπον.

Ας διαλύσωσι λοιπόν οΐ πάσχοντες έν t λί· 
τρω άποστάγματος άνθέων χρυσομαλέας, ς° Ργ· 
γλυκερίνης καί ιο gr. βορικοϋ νατρίου (Borate de 
soudi).

Διά τής διαλύοεως ταύτης νά πλένωνται τρίς 
τής ήμέρας καί μετά τάς πλύσεις νά. έπιπάσσωοι 
τό πρόσωπον αύτών διά πο,ΰδρας .καλής.
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
♦♦♦♦ΤΕΧΝΗΦΦ**

Τό ·οχεΐδν τοΰτο νά ή αρκετής χωρητικότητες, 
είς τινα δέ πλευράν εφαρμόσατε μετρίαν στρόφιγγα 
δι ής άφθόνως νά ρέη τό ύδωρ χαΐ ν« πίπτη έντός 
λεκάνης εκ λευκοσιδήρου. Καλόν δέ θά είνε χάριν 
τής καθαριότητος χαί τής τάξεως, νά κατασχιυάσητε 
οπήν τινα έπί τής τραπέζης ύπό τό δοχείου- του ΰ· 
δατος εφ’ ής τοποθετείτε τήν λεκάνην, ήτις διά σω
λήνος νά συγχοινωνή δι’ άλλου τίνος ύπό τήν τρά
πεζαν δοχείου ένώ νά χύνονται τά περιττά ύγφά-

Διά τά έμφανίστικά λουτρά πρέπει νά εχητε δύο 
πινάκια. Τοιαΰτα πωλοΰνται εις τά καταστήματα 
φωτογραφικών ειδών, εινε δέ ή έκ πορσελάνης ή 
εξ ύάλου ή έκ χαρτονιού βερνικωμένου. Έπί τίνος 
πλευράς αυτών χαράξατε έπί τοΰ ένός virage καί έπι 
τοΰ έτέρου Fixate, πάντοτε δέ νά προσέχητε μή μετα- 
χειρισθήτε τό έν αντί τοΰ άλλου.

Δια την εν τώ δοατι διαμονήν τών πλακών κατα- 
σκευάσητε δοχεΐδν τι έκ λευκοσιδήρου, σχήματος 18Χ 
30 μετά λαβών έχατέοωθεν καί βάθους 5 εκατοστό
μετρων. Στεγνωτήρια ύπαρχουσιν έτοιμα.

Συμπληρωματικά ίπΐ τοΰ περί ίμφα- 
νίσεως κεφαλαίου.

Πολλάκις χαι δή εΐς τους αρχαρίους θέλουσι συμβή 
διάφοροι σποτυχίαι έπί τών άρνητικών πλακών ώς έπί 
τό πολύ δμως διορθοόμενχι Ούτως άν ή πλάξ καλύ
πτεται μετά το εμφανιστικόν λουτρόν ύπό χροιάς κίτρι
νης, τοΰτο συμβαινεί ένεκα τής μακράς ϊιαρχείας τής 
εμφανισεως' έ4'·τοιαύτη περιπτώσει εμβυθίσατε τήν 
πλάκα σας, πρό τοΰ στερ.εοποιητιχοΰ λουτρού (Fixaze), 
έπί 30 δευτερόλεπτα έντός τής έξής διαλύσεωςι 

acide tatrique μέρη 25 
ύδωρ » 1000

Έάν ή πλάξ λάβη χρώμα φαιόν, τό έμφανιστικόν 
λουτρόν εινε πολύ ένεργητικόν καί προσθέσατε ύδωρ.

”Αν ή πλάξ είνε πολύ σκοτεινή, ή τό λουτρόν είνε 
πολύ παλαιόν καί τότε προσθέσατε νεον ή ή διάρκεια 
τοΰ τραβήγματος υπήρξε μικρά’ έν πάση πεξίπτώσει 
μεταχειρίσθητε τό έν τφ προηγουμένω τεύχεί ελσφρυν- 
τικόν λουτρόν.

Βερνίκωόις.
Έν τώ προηγ. τεύχει έγράφομεν, ότι προκιιμένου 

.· -■>- _ ... ' ·.·. άντίτυπα, χρειά·

έξής

ή πλάξ ·ιά χρησιμεύση δια πολλά 
ζεται βερνίκωμα της πλαχός.

Τοιοΰτο βερνίχιον κατασκευάζετε οιά τοΰ 
μίγματος.

AldXj μέρη
Gornme laque 

ή χαλείτερον
Alcool μέρη
Ether '»
Coton-Poudre · 

Επεξεργασία τών
Αί Ο·....___ > _1-__  ’..·__

100
to

50
50

2 
ηλακ&ν.

Αί αρνητικαί πλάκες ένίοτε έχουσιν ανάγκην
-ι'-. γ.ζ— ... —at αρνητικαί πλάκες ενίοτε έχουσιν αναγκην επε

ξεργασίας tits διότι επ’ .αύτών ύπάρχουσι μικραί

όπαί, αί'τινες έν τοΐς θετικοΐς αντί· 
" τύποις θέλουσιν έμφχνισθή ώς μ<- 

λαναί κηλϊδες, είτε διότι πολλά 
" μέρη εχοασιν ανάγκην ένισχύσεως 
'■ χαι ζωηρότητος χτλ. Και άν μέν 

πρόκειται να κλεισωμεν τας μιχρας 
S' όπας, πράττωμεν τοΰτο διά λεπτό

τατου νρωστήρος βεβαπτισμένου εν
τός Σινικής μελάνης ξέντάσεως μέτριας, μάλλον 
ασθενούς] η δια ροδίνου χρώματος (δχι έρυθοοΰ).

“Αν 8έ ή πλάξ έχει ανάγχην μεγα^ειτέρας επεξερ
γασίας δια τών μολυυδίδων, τότε ΐνα ταΰτα μεταχει· 
ρισθήτε επί τής πλακάς, πρέπει προηγουμένως νά 
θέσητε έπι τοϋ έπεξεργαστέόυ μέρους διά τόν δακτύλου 
σας τδ έξης μήγμα :

Benzine cristallisable gr. 1000
Comme Dammar . 50 .

Τότε αί μολυβδίδες πιάνουν επί τής ζελατίνας χαί 
δύνασθε νά έπεξεργασθήτε τάς πλάκας ή διά γραμ
μωτής σκιάς, ή διά στιγμάτικής.

Τά Ιναγκαιοΰντα διά τήν ΐμφάνιβιν.
“Ηδη παραΟέτομεν καί πλήρη κατάλογόν τών ερ

γαλείων τών απαιτουμενιον δια τήν εργασίαν ταύτην.
Δύο πινάκιά, δύο ύάλινα δοχεία μετά τών υποδιαι

ρέσεων τοΰ μέτρου, φιαλίδια σταγωνομετριχά, δύο με
γάλα έκ λευκοσιδήρου πινάκια, δύο μεγάλα δοχεία έχ 
λευκοσιδήρου, σωλήνες έχ καουτσούκ, στεγνωτήριου, 
χε! τδ δια την έπεξεργασίαν κιβώτιον.

ΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Μετά τήν επιτυχή διεξαγωγήν τών άρνητικών πλα
κών, τοΰθ’ δπερ εΐνε χαΐ τδ δυσκολότερου, ύπολείπε- 
τα·. πλέον ή επί φωτογραφ·χ»Ο χάρτου έκτύπωσις τοΰ 
φωτογραφηθέντος άνιιχειμένευ.

Είς τά καταστήματα φωτογραφικών ειδών εύρί- 
σχεται διαφόρων ειδών ευαίσθητο: ή φωτογραφικός 
χάρτης μέ τάς έξής διαστάσ ις Ο’/ιΧΟ 9X12, 13Χ 
18, 18X24 χαί διαφόρους άλλας καθώς χαί είς μεγά
λους κυλίνδρους.

Τό δέ χρώμα είνε λευκόν, ρόδινου καί μώβ' Έκ 
τούτων τό μέν λευκόν αρμόζει διά τά τοπεια καί μνη- 
μι'α τα δέ λοιπά διά τάς προσωπογραφίας. Έν τού- 
τοις τοδτο έξαρταται έκ τής καλαισθησίας τοΰ φωτο
γράφου.

Δια τα θετικά αντίτυπα χρειαζόμεθα τά έξής αντι
κείμενα.

Έν πιεστηρίου. Δύο πινάκια.
Έν ύάλινον δοχείου μετά υποδιαιρέσεων του μέτρου. 
Δύο ύάλινα χωνιά ώς καί έν στήριγμα.
Φιαλίδια σταγωνομετριχά.
Δύο μεγάλα εκ λευκοσιδήρου πινάκια. 
Φωτοσχιαστιχάς τινας ύάλους διαφόρων μεγεθών.
Έν σιδηροϋν τρίγωνον ή χρυστάλλινβν τετράγωνον 

δια να χόπτωμεν τα επί χάρτου αντίτυπα.
Έν μαχαιρίδιον διά τήν αποκοπήν τοΰ φωτογρ. 

χάρτου.
Έν πλατύ πινέλου διά τό κόλλυμα καί τέλος άν 

δύνασθε προμηθεύεσθε έν στιλβωτικόν πιεστήριον.
Ταΰτα εινε τά απαραίτητα διά τά έπί τοΰ εΰαι- 

σθήτου χάρτου φωτογραφικά αντίτυπα, παρακατίόντες 
δε θέλομεν ίδη κατά σειράν τήν χρήσιν ένός έκαστου.

Έν Έλλάοι γίνεται χατανάλωσις Γαλλικού κυρίως 
καί Γερμανικού χάρτου.

’Ανωτέρω είπωμεν υπάρχει τριών χρωμάτων χάρ·! 
της λευκός, ρόδινος καί μώβ, ών ή επιφάνεια εΐνε ή 
στιλπνή ή θαμβή (mat).

(^Επεται αυνίχε/α)
ΑΝΑΡΕΑΧ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

E(c τό περί Διαλΰσεως τής Βουλής πολυθρύλητον ίήτημα, άπαντώσιν οί άνωθι βουλευταί. >

Ό Αος (πρώτην φοράν εκλεχθείς βουλευτής) —Καλέ τί λέτε ; νά οιαλνθή ; ΤΑ 1 εΤνε περιττόν. Πρέπε* 

πρώτον νά τελείωση τάς έργαοΐας της. _
Ό Βος (έμπορος επί τής όδοΰ Αιόλου) Αΐ διαλύσεις είνε μέν όλίγον έπικυνδινοι, άλλ ως επί τδ πολύ 

ώφελοϋν! '
Ό Γος (Θεοτοκοζαϊμικός) “Ας μΡ, τήν διαλύσουν καί . . . βλέπομεν-. . .! _
Ό Δσς (βουλευτή: ένηλιχιωθείς κατά τήν παρελθοΰσαν σύνοδον) Τώρα δί διαλίιθή ή Βουλή!
Ό Εος (επίδοξος ύπουργός) Μα! πρέπει νά διαλυθή, “Αλλως είνε άδύνατον νά έ ργασθ ώμ ε ν.

Έντώ έστιατορίω «Μινέρβαι έτοωγεν δ τραπευο- 

ίεσίτης κ. Φουσκωμένος, ότε είσήκθεν δ φίλος του 

Ιεινασμενίδης, όστις καθήσας μ έ τ ρ ότι ο ν. πλη
σίον του ήρξατο δμιλών περί τοΰ ζητήματος τής 
ήμέρας, μέ τήν έλπίδα, δτι δ φιλόφρων τραπεζίτης 

θά τδν ύ π ε χ ρ έ ω ν ε νά ουγγευματίσωσι. Παρά 

πάσαν προσδοκίαν τώ προσεφέρθηδ ρ ε κ τ ι κ ή μα- 

μαστίχη, συγχρόνως δέ δ κ. Φουσκομένος τδν 

έρωτά-
— Λοιπόν κ. Πεινασμενίδη μήπως καί σείς ευ

ρίσκετε άνοστου τήν μαλλιαρήν γλώσσαν,

Καί ουτος περιλύπως.

Ά'. φίλε μου, δυστυχώς δέν έδοκίμασα τοιαύτην 
γλώσσαν!

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Εΐς τήν οικίαν τής κυρίας Η. εν τινι συνανα

στροφή γεροντοκόρη τιςήρώτησεν αϊφνις :

— Τί συμβαίνει πάλιν μέ τούς φοιτητάς ; Περί 

ποιας γλώσσης συζητούν καί φωνάζουν.

— Μά π·ρί τής Έλληνικής. . . είπε γέρων Τις 

νυτταλαϊος, ίχων φήμην παντογνώστου.

X

Φοιτητής τής φιλολογίας έφώναξεν ϊνα λουστρον 

καί τφ είπε : "Τ'
— Τί θέλεις δι’ ένα θέλημα άπ’ έδώ έ’ως τήν ο

δόν Μακεδονίας ;

Καί ό μικρός αφελέστατα.

— Λεφτά!

ι·Μ····Ι·*|Ι  ·Κ*Ο·Ι1··Ι·Η·  Ι1«.ΙΙ·Ο*1Ι*.ΙΙ··ΐΦΙΙ*Ι<*ΙΙ·Ο*Ο«η*ΙΙ·1Ι*ΙΙ«ΙΙ·Β·  I··I»Ι♦ «!♦ 11*4.1·'
Δημοσιογράφος τις μανιώδης συλλέκτης αυτογρά- 

φων μεγάλων άνδρών, έγραψε πρός τον Μυριανθού- 

σην, πνρακαλών νά λάβη παρ’ αύτου αύτόγραφον.

Ό Μυριανθούσης άπήντησεν:

« Άδύνατον, κύριε, νά σας ευχαριστήσω».

Χ·
Δύο μικροί άϊελφο’ι ό Γ’άγκος καί ή: Λέλά, «μά

λωσαν, διότι ό πρώτος τής έπήρε μίαν πεντάρα, οτε 

ή μήτηρ των, έπέπληξε τόν Πάγκον λέγουσα :

— Έλα, παιδί μου, δόσε τήν πεντάραν εις τήν 

Λέλα. . Δέν συλλογίζεσαι τό κάκο πράγμα έκαμες ; 

τί θά είπης είς τήν δευτέρχν παρουσίαν ;

Καί ο μικρός άιακτός, περιφρονιτικώς :
— "Αμ ! ώ; που ν’ άρθη ή δευτέρα παρουσία 

μπορεί ή Λέλα νά μοΰ πάρη δύο πεντεφες.

X -■
Διάλογος μεταξύ χαμινίων :

— Φαίνεται νά εΐνε άλήθεια, δτι τά αύγά καθα

ρίζουν ΐή φωνή.
— Μά βέβαια ! γιατί και οΐ πόταις άμα κάνουν 

αυγά δέν άκοΰς τί δυναταίς φωνές βγάζουν ;

' . ' ' χ.

Ό κ. Ν. ήλθεν εις έπίσκεψιν τοΰ φίλου του κ. Ε.
"Οτε έξελθών ό υπηρέτης τούτου λέγει:

— Ό κύριός μου έξήλθε.

— θά άργήση νά έπιστρέψη ; 

έρωτα ό κ. Ν.

— Περιμένετε νά τόν έρωτήσω . . -

X
Ό Ζοζός έρωτα φίλον του τινά.

— Τί κάμνει ή μήτηρ σας.

— ’Απίθανε πρό τριών μηνών.
— Κρίμα ! Δέν θά τήν βλέπω πλέον συχνά !
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nt EVMATIKAI ΑΣΚΗΣΕΙΣ
70· Γρίφος.

- ΚΑ
“Ηγει, νήες, τιμήτί; ι· κα πας ΚΑ κ(, h

ΚΑ
H· Αίνιγμα.

Όπως έχω άν μ’ άφίσης 
πρόξενος ήμη'-ί πολέμου 
κι’ άν ποτέ τυχόν θελήσης, 
νά μέ άποκεφαλίσης. 
Θά μέ βρής μέ εύκολία 
μά χωρίς όρθΟγρσφίβ, 
είς τόν ού'ρανό 'νά φέγγω. 
Καί άν ούτως δπως είμαι 
τό κεφάλι μ’ άφαιρέσης 
είς τήν κάραν σου θά κείμαι 
καί ποσώς μήν άπορέσης.

72· Αι«λΐ| ’Λκροοτιχίς.

Τ’ άρχικά γράμματα τών ξητουμένων λέίεων 
αποτελούν ίώον οικιακόν, τά δέ δεύτερα θέσιν τής 
Χαλκιδικής.

ι. Κοιίαράς, a. Προστάτης τών ’Αθηνών J. 
—εγυμνωτής άνθρώπων λ. ’Επίθετον.—

73· Τρίγωνον,

1) Πράγμα άναπαυτικόν.
2) Μέλος τοϋ σώματος. 
}) ’Επίρρημα χρονικόν, 
ί) ’Αντωνυμία.
5) Γράμμα.

*dis5. Xatfrof
74· Λίνργμα.

.Τώρα μ’ έχεις 
δέν μέ βλέπεις 
άν μ’έκφράοης 
θά μέ τάσης.—

75· Γρίφο?.

Ή Σιών ο.ς "Αρης τόσβ μήν έσθ' αΐπίριΐπα 3.
76. Αίνιγμα.

Άνθος^Τμαι καί καλό 
δπως έχω αν μ’άφησης 
πάλιν δ’ άνθος θά γενώ . .
έάν τρία μ ’ άφανίσης.—

77. Γρίφο?.
ΕΙ ήσο ύς νά ΔΣ ωραίος βασιλεύς Τ ώνεί ούδ αιών.

11ΕΓΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Α ΔΕ Λ Φ n Ν Κ Α Ν Τ Α

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΔΟΙ ΒιβΛίζΠΠΛΕίΟΥ ΜΠΕΚ

Τ.ό πασίγνωστον' καί αρχαιότατο*  φωτογραφείων
’ ’Αδελφών Κάντα πρό πολλούήνοιξε τάς πύλας του έν 

τώ νέω παρά τήν Πλ. Συντάγματος λαταστήματι μετά 
-πολλών μεταρυθμήαεω*.

Αίθουσα καί ΧημεΤον διά τούς' έρασιτέχναε
- Μεγίστη ανάγκη ,ύπ.ήρ^ε τοιαύτης κενοτομίας. διότι 

πολλοί έραβιτέχναι οΰτω αντί μικρά; πληρωμής έχουσιν 
εις την διάβεσίν των καθ’ δλην τήν ημέραν σκοτει
νών θάλαμον, χημικά προϊόντα, πλάκας λιανικώς, φω· 
τςγρ. χάρτας, χαρτόνια κτλ.

Αίθουσα τών Κυριών διά τάς αμφιέσεις.
Προς τούτο παρεσκευάσθη κομψότατη αίθουσα μιτά 

πολυτίμων κοσμημάτων, καί ώ^αιοτάτων καθρεπτών 
καί επίπλων, ίνα ούτως αί κυριαι παρασκευαζόμενοι 
φωτογραφοϋνται εν αμφιέσει χορού, εν εθνική ενδυ
μασία ή αρχαϊκή.

Τά έργαστήριον. Γερμανός τεχνίιπς.
Δια τας επεξεργασίας τών πλακών τάς μεγενΟύσεις 

κτλ. ε^λήθη έξοχος γερμανός καλλιτέχνης,, δστις μετά 
τής πολυμαθούς Διευθύντριας θα παρασχευάζη τά 
Οαυμασιώτιρβ έργα τής φωτογραφικής.

Μεγενθύσεις τελειότατοι καί πρωτοφανείς φωτογρα
φίας επί πλατίνας.

Φωτογραφίαι έπί μεταξωτών μανδυλίων.
Φωτογραφίαι έπι μεταξωτών προσκέφαλων καί έν 

γενει επι παντός μεταξωτού αντικειμένου.
Ειδική καλλιτέχνες φωτογράφος έξοχος είς τάς υδα

τογραφίας καί έλαιογραφίας θά επεξεργάζεται τάς 
χρωματιστός φωτογραφίας.

ΒΙ ΒΑίΚΚΔέΠΙΚΛΚνίΑΪΙΙΙΜΛΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΦΕΞΗ
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78· Αίνιγμα.

Πτερά άπλώνώ 
μεγάλα κι’ άνοίγω 
πλήν δέν κατορθώνω 
πρτέ μου νά φύγω 
άπ’τήν θέσιν μου. ■— 

79· Γρίφος.

Αύ Ρίον όδοί 2σ ών
ι

80- Γρίφος.

Μ’ άνθη πολλά τόν πκέκομεν 
κι’ άν τρία άπ’ τίνθη μόνον 
άφαιρέσωμεν άπ*  τ’ δλον 
φώς δπλεκτον θά έχωμεν. —

Έχ Άαρίβόηί Γ. Δ. ‘Ιατρικής

■ I

Σελ. 
Ίταλοελληνικόν Λεξικόν Π. Μ· Περίδου 1028 
Γερμανοελληνικόν Λεξ. Έμ Δρακοπούλου 976 
Έλληνογερμανικόν Λεξικόν Χρ. Χαμαδα 
’Αγγλοελληνικόν Λεξικόν Γ. ’Αλεξάνδρου 
Έλληνοαγγλιχόν Λεξικόν » »
Γαλλοελλην. Λεξ. θ. Κυπρίου (δίτομον/ 
Έλληνογαλ. Λεξ. » ρ ' »
'Ομηρικόν Μέγα Λεξικόν I. Πανταζίδου

’Αγγλική Μέθοδος άνευ διδασ. X. <1e Bouge 712 
Γαλλική Μέθοδος « » » 968
Ιταλική Μέθοδος τ'' -» » 592
Γερμανική Μέθοδος τ τ .Smderson 248
’Αϊ- Διάλ. μετά προφοραςΝ.'Κοντοπούλου 152 
Γαλλικοί Διάλογοι μετά προφοράς μικροί 160

. 128
176 
160 

■ 49
128 
128 

48

952 
1000
912 

2288 
1568 
1000 

Λατινοελληνιχον Λεξικόν Σ. ΚουμανΟυδη 1248

’Αγγλικοί Διάλογοι μετά προφοράς μικροί 160 
’Ηχώ τοΰ Λονδίνου «οο
Ήχώ τών Παρισίων 
Γραμματική τής ’Αγγλικής γλώσσης 
’Αγγλικό*  Αλφαβητάριο*  Α. Γεωργιάδου 
Γερμανικοί Διάλογοι δι ’ έλ, χαρακτήρων 
Γερμανική Γραμματική Χρ. Χαμαδα 
’Ιταλικόν ’Αλφαβητάριο*

Έν X ανίοις Κρήτης «ροτιμή- 
date τό ρέγά ξβνοδοχβϊονή ‘·Άκρό· 
ηολις,, τοΰ κ. Πολντοηονλον.

50
50
50
50

Δ?·
9.50
9.50 
9 50
8.50
8.50 

14,50 
14

7
8
6
850 
6·50 
3 50
2 00 · 
1.00
1 00
1.00
1.50 
2.(0

75
1.25 
2.00 
°·75

Τ' ανωτέρω βιβλία άποστέλλοντοι παντί τώ αΐτούντ: 
ελεύθερα ταχυδρομικών τελώναμα τή λ’ηψει τοΰ αντι
τίμου. Διά τό έξωτερ. α! τιμαί είς φρ. χρ. 
ΓΙροσεχώςέκδοθήσονται οί 'Αθλιοι ταΰ It. υίιγώκ.

<g» Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίβαη Κωνσταντινίθου


