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ΜΟΝΗ Αμετάβλητος !- 
διόιηςτή; 'ύλης δι'ής τε 
λείως έχωρίζετοιής ένερ- 
γείας, ήτο ή Ιδιότης τής 
μάζης, ήτις εμενεν αμε
τάβλητος νπδ τήν Ιπί- 
δραοιν τών διαφόρων 
μορφών τής ενεργείας. 
Αιόιι μάζα θεωρείται τδ 
ποοδν τής ύλης ίνδς σώ
ματος. Ή μάζα δέ τοΰ 
σώματος ονσα Αναλλοίω
τος 
τήν 
κής 
καί 
τών τελευταίων Ανακαλύ 
φεων ίτίθη εκποδό/ν. 
Άπεδείχθη, δτι αΡτη δέν 
είνε σταθερά και ά>·αλ· 
λ.οίωτος, <Μ2<ΐ μεταβάλ- 
λεται μετάτήςταχύτητυς. 
Κατά τά; θεωρητικά; δ’ 
ερεύνα; τοΰ Abraham 

τοΰ Kauffman, αΰιη οίδό

και αιώνια Αποτελεί 
βάοιν τής θεωρητι- 
μηχονικής. Αλλά 
η μάζα αΰτη ύ.-τό

καί «ά πειράματα 
λως ίφίοιαται.

Άλλ' άν ή μάζα μεταβάλλεται και δέν νφί· 
σιαται πράγματι, ή δε διατήρηαις τών στοιχείων 
δεν νφίσταται πλέον, τότε βεβαίως νλη δέν ύφ- 
ίσχαται. "Αν δέ τδ φαινόμενο? μόνον ΰ·ηάρχο>· 
δέν υπάρχει, τότε τί είνε εκείνο, ίίπερ πράγματι 
ί'πάρχει;

Αί καθοδικοί ακτίνες /.αί αί νίαι Ακτινοβολίαι 
διά τής ίρεννης τών οποίων ίίροέκυψαν τ'Ανω- 

τέρω συμπεράσματα παρέχονοι τάς βάσεις, δπως 
ίδωμεν τί τδ περί ημάς ύπαρχον.

Αί καθοδικοί dxtive;, ώς εν άρχ») εΐπομεν, 
ούδέν τδ νλικδν δακνύουσιν Αποτελοΰοαι μορφήν 
τής ενεργείας, διότι ήλεκτρίΖουσι τον δέρα καί 
δωπερώσι τήν ύαλον. Άφ' έτερον δμως, επειδή 
άποκλίνουσι τή ένεργείφ μαγνήτου και κινοΰσιν, 
ώς εΐπομεν, έλαφρδν μύλον, λχοισιν Ιδιότητας 
νλικάΐ καί δή μάζαν, ήτις, ώς εΐπομεν, μετα
βάλλεται μετά τής ταχύτητας.

Πρώτος ό J- J. Thomson ύπέθεσεν, δτι τά 
μόρια τών Αερίων, ατινα καθίστανται ευηλεκτρα
γωγό νπδ τήν ίπίδρασιν ενεργειών wav. ύπο- 
διβιροννται είς δύο τμημάτια Αντιθέτω: ηλεκτρι
σμένα. Τά τμημάτια ταΰτα εκλήθησαν είς τά ήλεκ- 
κτρολυτικά φαινόμενα, τδ πρώτον ύπδ τον Fa
raday, ιόντα. Τούτων τά μέν θετικά είνε μεγάλα, 
τά δέ Αρνητικά, χιλιάκις τούτων μικρότερα. Τό 
άτομο? λοιπόν, προ τον όποιου ή χημεία εοτη, 
διελύθη είς θετικά κοι Αρνητικά ιόντα, ών τά 
μικρότερο, τά Αρνητικά. ίκλήθησαν ιδιαιτέρως 
ήλεκτριόντα. Ό KfOOkiS μετά ταΐτα Απέδειζεν, 
ότι οί καί<οδίχαί Ακτίνες, άς παρεδέχθημεν ώ; υ
λικός, είτε ήλεκτριόντα εν κινήσει, τοΰτο δέ τε
λείως νπδ τον Thomson Ιβεβιαώθη. Τδ σπου
δαιότερο? δέ πάντων είνε, δτι οίαδι'ποτε και δν 
είνε η ΰλη. ίς ης τδ ήλεκτρών παράγεται, τού
το ει»ε πάντοτε τδ αυτό-

’Έλθωμεν ήδη είς τά άκτινενεργά σώματα καί 
δή είς τδ ρόδιον. Τοΰτο, ώς είδομεν, παράγει 
τριών ειδών Ακτινοβολίας α, β, γ. Και αί μέν 
Ακτίνες γ είνε Ακτΐτες Runlgen, οί δέ β Ακτί
νες καθοδικοί, ήτοι συνεπώς ήλ.εκτριόντα, αί δέ 
α ιόντα θετικά. Έκ τής ΰλης, λ.οιπόν, παράγον
ται μορφαϊ μή εχουσαι τήν μομφήν τής νλης.'Εκ 
τής ΰλης παράγεται ίνέργεια. 'Ολόκληρος δέ ή 
ΰλη μεταβάλλεται είς ενέργειαν, διότι ούδέν έπί 
τέλους Απομένει ίκ τής Ακτινοβολούοης ΰλης. 
Ή νλη, λοιπόν, ήδη Ανάγεται είς μορφήν τή; έν- 
εργείας. Οντως η Αρχή τής Αφθαρσία; τή; ΰλη;
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διατηρείται, άιότι. άπαξ ή 'ύλη Ανάγεται εις μορ
φήν τινα ’ής Ενέργειας, οΰιε γεννάτατ, ούτε κα· 
τασιρέφεται, ώς Εκείνη, διόιι ή Αρχή τής διατη- 
ρήσεως τής Ενεργείας παραμένει Απρόσβλητος, 
μέχρι τονδε.

Ίδού δέ πώς έζρχοΐ’ο’ται τά φαινόμενα ταΰτα 
πρός διατήρηοιν τής άρχή; τή; ειδε/.εχείας τής 
δυνάμεως.

Κατά τόν Rutherford καί Soddy, τά Ακτι- 
νενεργέι σώματα συνίσιανται ίξ Ασταθών Ατόμων, 
ατιτα δννανιαι αυτομάτως ν Αλλάξωσιν υπόοια- 
σιν, καθ ον χρόνον ταΰτα διαιρούνται εις θετικά 
ιόντα καί είς αρνητικά ήλεκτριόντα Τούτων τά 
μέν θετικά άποτελοΰσι τάς Ακτίνα; α, τά δε Αρ
νητικά τά; άκτίνας β. Ή δέ Εκπομπή τοΰ Αστα
θούς Αερίου, καθ ά <> Rutherford άπέδειξεν. 
είνεπεφορτιομένη θετική; ήλεκτρικής, Αποτελεΐιαι 
δηλαδή Εκ τών ιόντων a, Suva περικνκλοΰνται 
υπό τίνων μορίων, δύναται δέ νά ποραγάγη ria 
σώματα, Αποσυντιθέμενη Εκ νέου. Υφίστανται, 
δηλαδή, τά άκτινενεργά σώματα μετάπτωσιν ει; 
διαφόρου; υποστάσεις άντισιοιχούσας είς τον βα
θμόν τής Ασοσυνθέσεως, Επί τέλους δε καταλή- 
γουσιν εις ευσταθή κατάσιασι··, ήιις διά τό ρόδων 
είνε τό οτοιχεϊον ήλιον.

Τόν τοιοντον μετασχηματισιιόν τών στοιχείων 
είς ετερα, ό μίν Lockyer παρεάέχθη συμβαί- 
νοντα εις τον; Αστέρας, εί; ο'ύς ΰφίστη θερμο
κρασία επικρατεί καί οΐτιτες συνεπώς εχουοι 
πολύ ύλιγώτερα στοιχεία τών επί τής γης υπαρ
χόντων. ό δε Meyer υποβολών τά σιοιχ,εΐα είς 
2000" παρετήοησεν, διι ταΰτα τείνουσι νά διυ- 
σπαοθώσι.1 Τό πιίραμα δέν δύναται περαιτέρω 
νά προχωρήοΐ). διότι Απαιτείται μεγίστη θερμότης, 
τήν όποιαν δέν δννάιιεδα νά Επιτύχωμεν, διότι 
δέν Αντέχουοιν είς τούτων οι χρησιιιοποιούμεναι 
συσκευαί.

2). L. Poincare. La Physique moderne. οιϊ. -'·■
3 Gust le Bon. L’ evolution de la matiere o«>. 16.

G;t<t le Bon. L’evol... st>·- I·.
5. Όμο<«>· oil- lit.
6. Όμοιο'; σ«>. 3l)3.

Τό τεράστιον ίίμω; τούτο ποοόν τής θερμό 
τηιος, δπερ Απαιτεί μτγάλην κατανάλωσιν ενέρ
γειας δπως παραχθή, Ανευρίσκαμε»· Ιν τ<7> ραδίιμ, 
δ·ότι εν γράμμον ροδίου κατά τά: Ερευνας τοΰ 
Currie παράγει 100 μονάδας θερμότητος εί; 
μίαν ώραν. Θερμότης, ήιις βεβαίως δύναται >·ά 
παραγάγη τήν τοιαύιην Αποσννθεσιν, διότι αΰτη 
δεικνύει, διι εν ατομον ραδίου ελεύθεροί300(/0 
φοράς περισσοτέρου θερμότητα (κείνης ήν εν άτο
κον ύδρογόνου δαπανά διω; μεθ’ ενός άτοκου 
οξυγόνου ένούμενον δώση εν μόριον ΰδατος .Βε
βαίως Ενταύθα δάναταίτις τά ΰποθέσι; δτι δά ήτο 
δυνατόν νάεύρεθή διά τής ζυγού Ελλάττωσίς τις 
τοΰ βάρους τοΰ ραδίου, δπερ δια τή; Αποσυνθέ- 
σεως δίδει τό τεράστιον τούτο ποσόντής ινεργείας· 
Τόποσόν δμωςτή; δωσπωμένης ύλης εινε κατα
πληκτικά; μικρόν (άστε αί ζυγοί ήμών Αδυνατού
σα· νά τό προσδιωρίσωοι ■ Βατά τόν Retherford
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1 γραμμάριον ραδίου εκπέμπει Αναλ.όγω; τοΰ 
Ατομικού του βάρους 2,5Χ 10 11 πεμαχίδια κατά 
1" ήτοι 250.000 000 !! Παραδέχονται δέ, 
πρός διατήρησιν, ώς εϊπομεν, τής άρχής τής Α
φθαρσία; τής δυνάμεως, δτι τό ρόδιον κατά τάς 
μεταμορφώσεις ταύτα; Αποδίδει τήν δυνάμει Ε
νέργειαν, ήν εν Εαυνφ Εχει. Τό μέγα δε ποσόν 
τής Ενεργείας τό εν σμικροτότιμ ποσώ ύλης ύ
παρχον, δεν πρέπει νά μάς ίκπλήσση, διότι γνω- 
ρίζομεν λ.χ. δτι ή δσιιοτική πίεσις τών Ελαχίσ- 
των φυτικών κυττάρων Ανέρχεται είς 160 Ατ· 
μοσφοίρας, 342 δέ γραμμάρια ζακχάρεως δια- 
λυόμενα εν λύιρω ύδατος Ασκοΰοι πίεσιν 22 άι- 
μοσφαιρών.

Πρός ιξήγησιν δέ τή; παραγωγής τής τοιαύ- 
τη; Ινεργείας παραδέχονται διι τά άτομα Αποτε
λούνται έκ κέντρου Εκ θετικού ιόντος περί τό ό
ποιον δίκην πλανητών περιφέρονται μέγας Αριθ
μός ήλεκτριόντων, συγκροτούμενων δι’ ήλεκτρι
κής ΰλξεως. Ήλεκτριόντα τινά μή συγκροτού
μενα πλέον υπό τής ηλεκτρικής ελξεως εξέρχον
ται τή; τροχιά; των καί ρίπτονναι πρός τά Εξω, 
ώς οί κομήται, ο'ίτινε; ρίπτονται είς τά Αστρικά 
περιβάλλοντα. -

"Ετεροι δέ Επιστήμονες τολμηρότεροι ε'ς τάς 
ιδέα;, μεταξύ τών όποίων πρωτοστατεί ό φυ
σιοδίφης Gustave le Bon, παραδέχονται, δτι 
πάντα τά σώματα είνε Ακιινενεργά Ούτως, ό 
Gustave le ΒΰΠ,Εν τώ συγγράμματι αυτόν L' 
Evolution de la MatiereAtri τής παλαιός Αρχής 
«ούδέν δημιουργεΐται ούδέν Απόλλ.υιαι» παραδέ
χεται «ούδέν δημιουργεΐται. Αλλά τάπαν Απόλλυ- 
ται» (Rien nesecrie, mats tout seperd).3 * 5 6 Α
ναπτύσσω*·,  δτι ή ύλη είνε σιαθεράτι; μορφήτής 
ινεργείας παραδέχεται ώς μίαν έιι μορφήν τού
της. πλήν τών yi-ωστών θερμότηιος, ήλεκτρι- 
ομοΰ κλπ τήι· ύλην ΐ} ιήν ένδο-ατομ·κήν Ινέρ- 
γειαν (energie intra-atomique),*  ώς δνουάζει 
ταύιην, ήιις διά τοΰ τεραστίου αυτής μεγέθους 
προκαλεϊ τήν διαρκή τή; ύλη; Αποούνθεσιν. 
(La dissociation de la matiere), ής προϊόντα 
εινε τά ήλεκτριόντα και εν γίνει αί λοιπαί Ακιι- 
νοβολίαι^ ■ Τά ήλεκτριόντα δέ ταΰτα είνε προ
ϊόντα τοΰ αίθέρος φέροντα ήλεκτρικήν ενέργειαν. 
"Οταν δέ δι' Ακτινοβολίας τό ήλεκτρών Από
δωσε) τήν ενέργειαν του έπανέρχίτοί είς τόν αι
θέρα καί ούδέν είνε πλέον.1' Παραδέχεται, δη
λαδή, ένί λόγφ δ Gustave le Bon γίνεσιν τή; 
ύλης ώά στροβιλώδους κινήοεω; τοΰ αίθέρος 
σχηματίζοντο; τά ήλεκτριόντα, δτινα σχημα
τίζομαι τά άτομα, ταΰτα τά; διαφόρου; τής ύλη; 

μορφάς καί τέλος ταΰτα διαλυόμενα είς ήλεκτρι
όντα, Aura Ιπανέρχονται είς τόν αιθέρα.

Καθ’ δλας τάς προηγούμενα; θεωρίας βάσις 
τοΰ σχηματισμού τών Ατόμων τής ύλης είνε τό 
ήλεκτριόν. Έξ ήλεκτριόντων καί ιόντος θετικού 
συνίσταται ή υλη απασα. Τό&τομοντής ύλης, 
λίγει ό Larmor, συνίσταται Ιξ ήλεκτριόντων 
καί ούδέν πλέον.

ΆΑΙά τί είνε,λοιπόν, αύτό τούτο τόήλεκτριόν. 
δπερ είνε τό μόνον ύπαρχον ;

Τό ήλεκτριόν θεωρείται, ώς άπλοΰν ήλεκτρι- 
κόν φορτίον, είνε μία μεταμύρφωσις τοΰ αίθέ· 
ρος συμμετρικώς περί τι σημεΐον, κατ’ άλλου; 
δέ σημεΐον είς ο όαί^ηρ σχηματίζει δίνας. Οίίτω 
λοιπόν, ή ύλη Εξαφανίζεται, διότι τό ήλεκτριόν 
είνε ήλεκτρισμός, ήτοι ενέργεια. Τό ήλεκτριόν 
κέκτηται τήν Αδράνειαν, χαρακιηριστικήν τής 
μάζης. Κατά τάς θεωρητικά; δμως Ερευνας τοΰ 
Max Abraham,ή μάζα,ώς εΐδομεν, μεταβάλ
λεται μετά τής ταχύτητος, δταν όέ αυτή φθασ/; 
τήν ταχύτητα τοΰ φωτός, ήτοι 300000 χιλιομέ
τρων κατά 1", ή μάζα τοΰ ήλεκτριόντος καθί 
οταται θεωρητικώς Απειρος. Τά πειράματα δέ 
τοΰ Kauffman Απέδειξαν Αληθή τά εκ τών 
θεωρητικών ίρευνώντοΰ Abraham προκύφοντα. 
Άπεδείχθη όί δτι ολόκληρος ή φαινομένη μάζα 
είνε ίση πρός τήν ήλεκτρομαγνητικήν μάζαν. Ή 
ολική λοιπόν μάζα τού ήλεκτριόντος είτε μηδέν, 
ήτοι ούδόλως ύφίσιαται.

"Οταν ή ταχύτης τοΰ ήλικτριόντος είνε στα
θερά, τό ήλεκτρών σχηματίζει περί Εαυτό >)λεκ- 
τρικόν και μαγνητικόν πεδίον. “Αν και άλλα 
ήλεκτριόντα Ακολουθώσι w πρώτον. Εντός σνρ 
ματος λ.χ., τό σύρμα τούτο θά διαρρέεται υπό 
τ)λεκτριν.οΰ ρεύματος. Όταν ή τοχύιης τοΰ ήλ,εκ- 
τριόντος επιταχύνεται, παράγεται κύμα εγκάρ
σιον, τικτινοβολία ήλεκτρομαγνητική, Αναλόγως 
τής μεταβολής τής ταχύτητας. Άν τό ήλεκτρι
όν Ιχη περιοδικήν ταχύτητα Αρκούντως ταχεΐαν, 
τοΰτο είνε κύμα φωτεινόν. Άν τό ήλεκτριόν 
σταθή αποτόμως, είδος τι παλμών μεταδίδεται 
εις τόν αιθέρα, οΐτινεςείνε αί Ακιΐνες Rontgen.*

Τό ήλεκτριόν λοιπόν, είνε τό μόνον ύπαρ
χον. Τούτο δέ ώς εΐπομεν, είνε συμμετρική ή 
Αλλη τις κατάοτασις τούαιθέρος ηλεκτρικής φύ- 
οεως. Συνεπώς, δ,τι πράγματι ΰφίοταται είνε ό 
αιθήρ. Έκ τοΰ αίθέρος παρήχθη τό παν, άφ’ 
ου ή ΰλη σύγκειται Εξ ήλεκτριόντων. \1λλά τΐ 
είνε ό αιθήρ;

Τόν αιθέρα παραδέχονται πρωτίστως ώ; 
‘λβαρή. Ώς πρός τάς λοιπός αυτού ιδιότητας οί 
ίπωιήμ0,£ς διαφωνούσιν εΐσέτι. Οΐτωλ.χ. δ λόρ
δος Kelvin παραδέχεται αυτόν ώςσιερεόν Ελαστι- 
κόν, ό ϋ J Thomson μέ πυκνότητα ύπερτέ- 
C®* ’ παντός γνωστού σώματος. Ό Fresnel, ώς

>· L. Poincare. La Physique nwlerr.e, «τ>. 296. 

λίαν Ελαστικόν, μετά μεταβλητή; πυκνότητος, 
Αλλοι τούναντίον καί Αλλοι άλλως.

Άλλά διατί τοιαύτη διαφωνία; άιότι, τό κοι 
σπουδαιότερον, αγνοείται ούτή ή ΰπαρξις τοΰ 
αίθέρος. ’Άνευ αυτού ή Επιστήμη είνε μηδέν 
καί δμως Αγνοεί αυτόν και ίσως θά τόν άγνοή 
Επί πολύ, διότι προσπαθεί διά τοΰ συνθέτου τά 
εύρη τό άπλοΰν. Αντικαθιστά τό γνωστόν διά 
τοΰ Αγνώστου, τό όρατόν διά τοΰ Αοράτου. Αέν 
είνε ΰλη καί δμως αυτός είνε ή ΰλη. “Η επι
στήμη κατέκτησεν αύτόν, κοίτοι τόν Αγνοεί, 
δ·όπ Εν αύτώ συγκεντροΰται οΰτη. Αέγομεν δ 
ούτως, διότι Εκείνο δπερ σήμερον ή Επιστήμη 
περί τοΰ αίθέρος κατέχει, είνε δτι Εν αύτώ Απέ- 
δειξεν Ανομφισβητήτως και διά τοΰ μαθηματικού 
λογισμού τήν ενότητα τών φυσικών δυνάμεων 
συνενώσασα πάντα τά χνατστά φαινόμενα είς 
θαυμαστήν συναρμογήν2. Μία μνόη δύναμις 
παραμέι ει εΐσέτι Ανεξήγητος, ή παγκόσμιος ελ- 
ξις, δώτι πάσαι αί γενόμεναι προσπάθειαι, δπως 
και αΰτη ιξηγηθή διά τοΰ αίθέρος καί Αναχθή 
αΰτη είς τήν γενικήν Ενότητα, Απέτυχον, ευρε- 
θεΐσαι πρό μεγάλων δυσκολιών.

Τό θετικόν σημεΐον είς δ νΰν ή Επιστΰμη εύ· 
ρίσκεται, είνε δτι τό ατομον τής χημείας διελύθη 
εις θετικόν ιόν καί Αρνητικό ήλεκτριόντα. Περί 
τών δευτέρων τούτων, πολλά Ανεκάλυψεν και 
προσδιώρισεν, Ενιζ> περί τοΰ θετικού Ιόντος συγ
κεχυμένοι εΐσέτι Επικρατοΰοιν ίδέαι.

Άλλ' ή Επισιήμη δέν Αποκάμνει, διότι σκο
πόν αύιής προτίθησιν τήν τελικήν Αλήθειαν. Τό 
βήμα δέ, δπερ κατά τά ετη ταΰτα οΰτη Επετέ- 
λεσε πρό; τόν μέγαν σκοπόν της, τήν Αλήθειαν, 
είνε γιγάντων, άιότι, Εκείνο, δπερ σεμερον αΰτη 
ήρχιοεν άπτώς αποδεικνύουσα καί Εξάγουοα άπό 
τοΰ πεδίου τών θεωριών καί ύποθέσεων, είνε 
ή Ακρα ενότης, ή Ενιαία Αρχή. Τό παν προέρ
χεται Εξ Ενιαίου τίνος καί άπλοΰ, δπερ δϊν είνε 
ή ΰλη, ofav ήμεΐς διά τών αισθήσεων γνωρίζο- 
μεν. άιότι διά τών νεωτέρων α<ακαλύφεων καθ' 
α; ή διατήρησι; τών στοιχείων Αμφισβητείται 
(είς ο άλλως τε συμβάλλουσιν ή περιοδικότης 
τών στοιχείων καί αί άλλοτροπικαί ενίων τούτων 
μορφαί), Αρχεται Αποδεικννομένη ή Ανέκαθεν 
Επικρατήσασα Ιδέα, περί τής Ενιαίας τής ΰλης 
νποστάοεως. Επειδή, δηλαδή, ώς καί Ανωτέρω 
εξεθέσαμεν, οί θερμότεροι Αστέρες περικλείουοι 
όλιγώτερον Αριθμόν οτοιχείατν και επειδή τά φά
σματα τών νεφελοειδών, οΐτινες είνε κόσμοι Εν 
τιΐ> γίγνεσθαι, δεικτύονβιν, δτι ούιοι σύγκεινται 
έξ όλιγίοτων στοιχείων καί όή πρωτίστως Εκ 
τοΰ κουφοτέρου πάνιων, τοΰ υδρογόνου, συ
νάγεται, δτι ή διάπλασις τοΰ νεφελοειδούς είς 
πλανητικόν σύστημα συνεπάγεται, άναλόγω; τοΰ 
βαθμού τής Εξελίξεως αυτού, καί τήν γένεση·

t. L. Poincare. La Physique moderne os>. 163.
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τών λοιπών στοιχείων. 'Αφοΰ δε ή ύλη είνε 
ενιαία, αύτη δε διά τών τελευταίων άνακαλύ- 
η,εων έξαφονίζειαι παρουοιαζομένη ώς ηλεκτρική 
τις τοΰ αιθέρος κατάσταοις, βεβαίως έκεϊνο οπερ 
υπάρχει, είνε τι άπλοΰν και διάφορον τής ύλης, 
οϊαν ημείς ταύτην γνωρίζομεν.

Τδ ένιαϊον τοΰτο και απλοΰν βεβαίως ό άν
θρωπος δεν δύναται rd ιδη, άποχωρήση καί θε- 
τικώς όρίση. διότι πάντα δσα βλέπομεν είνε, 
δύναται τις είπείν, μεταμορφώσεις τούτον. Και 
πώς είνε δυνατόν rd γνωρίοη τοΰιο πράγματι· 
κώς δ άνθρωπος, άφοΰ διά τών αίσθήσεων ερ 
γάζεται, αί δε αίσθήσεις δίδουσιν αύτώ 
απατηλός της ύλης εκδηλώσεις; ΟΙκτείρει δ 
ΙΏ.άτων τδ άνθρο'ιπινον '·ένος, οπερ αναγκάζε
ται νά φιλοσοφη, μεταχειριζόμενον, ώς όργανα 
ρίνας καί ώια. Καθορών δε διά τοΰ δαιμονών 
του πνεύματος τδ άπαιηλδν τών αισθήσεων,λέγει 
εν τώ Φαίδωνι αύιοΰ :

«Άρα εχε« δλήθειάν τινα δψις και άκοή τοίς 
άτθρώποις ;.. ■ καίιοι εί αύται τών περί τδ 
σώμα αισθήσεων μή ακριβείς ειοιν μηδΐ σαφείς, 
σχολή αί γε άλλαι' πά-<αι γάρ που τούτων φαυ
λότεροι είσιν»

*Αόκνως δμως ή ιπισιήμη Ιργαζομενη θέλει 
εισχώρηση είς ιό λαβυρινθώδες περιβάλλον διά 
τών δαιμόνιων τον πνεύυατος πτερύγων και θέ
λει βαθμηδόν και δ.ά τον χρόνου καθορίση τάς 
Ιδιότητας τοΰ όπλου τούτον και εν,αίον ύπάρ- 
χοντος, εν ω ή φύσις και ή άπομόνωσις αντοΰ 
βεβαίως αδύνατος θέλει είναι. Α·1 Ομως τά» 
Ιδιότητας αύιοΰ ή επιστήμη τελεσιδίκως δρίση, 
ούδεμία πλέον και περί τής νπάρξεως αντοΰ 
άμφιβολία θέλει χωρή, εν ώ άφ*  ετέρου ή φύσ ς 
αντοΰ θέλει παραφίνη ακατανόητος, διότι δει· 
θά είνε δυνατόν βεβαίως διά τών Ινιοιών, ί<: 
έκ τοΰ άλικου κόσμου σχηματίζομε?, νά καθορί- 
σωμέν ιι τδ δ άφορον πρός αύτόν.

Ή ήμερα βεβαίως αύτη κεΐιαι πολύ μακράν 
άφ' ήμών, καίτοι δέν άποκλ.είεται ιά εΐπωμεν, 
δει καί πολύ πλησίον ενρώκεται, διότι αί πράο· 
δοι τής Ιπιοτήμης προ; τδ άγιωστον και Ανε
ξερεύνητο·· αύτής πεδών είνε Ανεξιχνίαστοι. Αια- 
βλέπομεν προσεγγίζονσαν ιή>· λύοιν τών μυστη
ριωδών ζητημάτων κοι σπεύδομεν πρδς αυτήν, 
άλλ*  άγνωστον πότε θά φθάσωμεν.

Εργαζώμεθα λοιπόν καί άναμίνωμεν !

ΘΡΑΣ Σ ΒΛΗΣΙΔΗΣΔιδάκτωρ τί>ν Φυσικών Επιστημών
t. Πλάτω,ο; φχίδω, 65 D.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Βερολίνο··, 14 Μαρτίου 1907
Ό Εξηγητής BEHRING

ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΦΥΜΑΤιΟΣΕΟΧ

Etc τήν σημερινήν τρίτην συνέλευσιν τοΰ 
πανγερμανικοΰ αγροτικού Συνεδρίου, παρευ- 
ρέθη μέγας αριθμός επιστημόνων και πολι
τικών, ϊνα κατά πρόσωπον ίδωσι τον Καθη
γητήν Behring και άκούσωσιν άπό τού στό
ματος αυτού, τήν κατά τής φθίσεως ομι
λίαν του.

Ό μυστικός σύμβουλος τού Αύτοκράτορος 
Καθηγητής 3/(ΐ}·1>ι<ί·^,ό τόσον εσχά
τως γενόμενος γνωστός, εμβριθής επιστήμων 
διά τος κατά το παρελθόν έτος έπί τοΰ αυ
τού θέματος πολυτίμους του ανακαλύψεις, 
προσελθών έπί τοΰ βήματος, λέγει τά έςής:

«Δανοί και Γάλλοι παρατηρηταί, έπεβεβαί- 
ωσαν ήδη τήν θεωρίαν του, οτι cl ύπ’ αυ
τού έρευνηθέντες λεπτότατοι βάκιλλοι, άπό 
τούς φυματιώδεις βακίλλους, τούς είς τόν 
ανθρώπινον οργανισμόν αναπτυσσόμενους, 
διακρι'νονται κατά τοΰτο μόνον, καθ’ ότι 
κέκτηνται ΐσχυροτέραν δύναμιν καί πολύ χει
ρότερα νοσήματα νά παράγωσι δύνανται ή 
οί φυματιώδεις βάκιλλοι, οί έντώ άνθοωπίνω 
οργανισμώ άναπτυοσόμενοι

Είνε δέ ενα μέγα πλήθος ακόμη ανθρώ
πων, οϊτινες ύπολαμβάνουν,οτι έκαστος φυ
ματιώδης βάκιλλος,οστις μέ τον αέρα διά τοΰ 
στόματος ή τής ρινός, είς τόν οργανισμόν 
μας περιέρχεται, εΐς τους πνεύμονας κυρίως 
εντοπίζεται Πλήν τό πράγμα, δέν έχει ούτω. 
Τό μεγαλείτερον μέρος τών βακίλλων, διά 
τών υγρών τροφών μας κυματοειδώς κατα- 
κυλί ζο νται είς τόν στόμαχον και έκ τούτου 
είς τά έντερα μετοχετεύεται.

Περί τοΰ ότι οέ μάς εΐνε ανάγκη νά άπο- 
κτήσωμεν «Γάλα» συνεζευγμένον, μέ τά έν 
αύτώ σπέρματα, οΰδεμία ύπάρχει διαφορά 
γνωμών. ’Αλλά ή κατά Pasteur μέθοδος δέν 
εΐνε ή ορθή οδός, ήτις δύναται νά υάς φέρη 
είς τό ποθούμενον.

Ό Pasteur έπιθυμεϊ ν’ άντικαταστήσω- 
μεν τό φυσικόν Γάλαμέ ένα τεχνητόν 
προϊόν. Τό νά καταστήσωμεν δέ άγονα τά 
έντός τοΰ γάλακτος σπέρματα (μικρόβια) δι ’ 
ισχυρού βρασμού ή υψηλής ζηράς θερμοκρα
σίας, δέν εΐνε ά£ια συστάοεως. Τό τοιοϋ- 
τον βρασμένον γάλα εΐνε ακατάλληλος πλέον 
γαλακτοΰχος τροφή καί δή διά γαλοχούμενα 

μικρά παιδια. Τούτο λέγουσιν ήδη έπίσης 
όλοι οί διαπρεπείς παιδίατροι

Πρέπει λοιπον γάλα συνεζευγμένον μέ τά 
έν αύτώ σπρέρματα (μικρόβια) νά δημιουρ- 
γήσωμεν, τό όποιον νά μή χρειαζώμεθα νά 
βράοωμεν Καί τό μόνον μέσον πρός τοΰτο, 
εΐνε ή δημιουργία υγιών ζώων. 'Υγιείς αγε
λάδες, έχουσιν ύγιές γάλα. ’Από τόν έμφυ 
τόν μας φόβον τών βακίλλων έθεραπεύθημεν 
(άπηλλάγημεν): ( Δέν ψοβούμεθα πλέον τά 
μικρόβια). Ύδωρ ένέχον έν αύτώ ιοο,οοο 
εκατόν χιλιάδας βακτηριδίων, δύναται νά εΐνε 
άβλαβες, έν ω ύδωρ έστερημένον τοιούτων. 
λίαν έπιβλαβές δύναται νά εΐνε.

Τό βρασμένον ύδωρ, τό ένέχον τούς φο- 
νευθέντας βακίλλους, ώς ποτόν άγευστον 
ήδη καί δλως τουναντίον ή άπολαυστικόν, 
μάς εΐνε ώς τοιοΰτον άχρηστον. Δέν εμπε
ριέχει πλέον, τά πολύτιμα εκείνα συστατικά, 
άτινατούς διαφόρους μας Ιστούς καί τό οστέι
νου σύστημα του ήμετέρου οργανισμού ύπη- 
ρετοΰσι.

Βρασμένον ύδωρ, μόνον έν καιρώ έπιδη 
μιών, ώς άναγκαΐον βοήθημα πρέπει νά πί 
νωμεν πλήν τότε, έκτος τούτου καί μίαν 
λογικήν υγιεινήν νά συνδυάζωμεν, ύδωρ δέ 
πηγαΐον, νεωστί ληφθέν, εύγεστον καί διαυ
γές νά μεταχειριζώμεθα.

Τό σύνθημα, τό όποιον ημείς δίδομεν 
εΐς το κοινόν εΐνε : «όχι πλέον έπιβλαβές 
ύδωρ η βλαβερόν γάλα, τό όποιον οί έμπο- 
ρευεμενοι νομίζουσιν, ότι διά τοΰ βρασμού, 
αβλαβές τό κατέστησαν άλλά μόνον κα
θαρόν ύδωρ καί καθαρόν γάλα 
έπιτρέπεται ό άνθρωποςνά π ί ν η >».

’Εκείνο διά τό όποιον εργάζομαι εΐνε κα-ά 
πρώτην φυσικήν σειράν ή καταπολέμησις τής 
παρά τώ άνθρώπω φυματιώσεως. "Ο.τι δέ 
έγώ μέχρι σήμερον εΐς τό κεφάλαιον τής κα- 
ταπολεμήσεως τής φυματιώσεως τών βοών 
κατώρθωοα, υπολογίζω μόνον ώς στρατιωτι

κόν σταθμόν πρός έπιτυχίαν τοΰ τελικού μου 
σκοπού. Καταπολέμησιςτήςπαρά 
τώ άνθρώπω ψυματιώσεως.»

Τον ρήτορα περσίνοντα τήν πολύτιμόν 
του άγόρευσιν, ώς έν σώμα τό πυκνόν ακροα
τήριου. διά πασατεταμένων χειροκροτημάτων 
του έπεδοκίμασε. Μεθ’δ ό Δούέ Schwe
rin Siju'ils ηύχαρίστησε τόν διαπρεπή επι
στήμονα, διά τήν έκτακτον δλως ομιλίαν 
του, ί|Τΐς έν ώ ένεΤχε καί άγρονομικόν ενδια
φέρον. όμως ή καθαρά επικράτεια της έπε- 
κτείνεται πολύ πέραν τών ορίων τής γεω
πονίας, χωρίς νά περιορίζεται έντός τής 
Γερμανίας, άλλ' ίσου εύεργετικώς καί δι' 
άλλας χώρας. Καί ούτω βλέπομεν σήμερον, 
έμπράκτως τσς προόδους τοΰ ήμετέρου με
γάλου έπιστήμονος. κράτη έτερα, ώς ή I αλ- 
λία καί ή ’Αργεντινή, καρπώνται. Καί τούτο 
διότι ή Γερμανική πολιτεία, πρός τοιούτους 
σκοπούς, ούχί ικανά μέσα διαθέτει.

Είτα ο πρόεδρος του πολιτικού τμήματος 
τής 'Υγιεινής Bunim, καταθέτει την είς τό 
γραφείου τής 'Υγιεινής επιστημονικήν ερ
γασίαν τού Καθηγητού Behring, χαρακτη- 
ρίζων αύτήν, ώς άέίαν τής μεγίστης τών 
έκτιμήσεων. Άλλά, έπι/.έγει, δτι τό ύπ’ αύ- 
τόν τμήμα /τής 'Υγιεινής) επίσης έκτιμά 
καί έκείνους τών έρευνητών, οϊτινες έπί 
τού αυτού θέματος ίκανοποιητικώς μέχρι σή
μερον έχουσιν έργασθή. Καί οί επιστήμονες 
οΰτοι εΐνε έκείνοι, οϊτινες εΐνε τής ιδέας δτι 
τό κρέας τών άγριων ζώων οκτώ (8) μήνας 
μετά τόν έμβολισσμόν δέν εΐνε ετι ’ *
νον.

Καί ούτως έληίεν ή συνεδρίασις, 
ενδόμυχον εύχήν όλου του πυκνού 
τηρίου, ύπέρ τής υγείας τού σθεναρού έρ- 
γάτου τής έπιοτήμηε, χάριν τών άναύιοπα- 
θούντων μυριάδων ατόμων, έκ τής επαράτου 
τών νόσων, τής φυματιώσεως.

X. I. MwfjxixT.i
!«· r;-:

άκίνδυ -

μέ τήν 
άκροα-
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΜΕΤΑ ΕΩΣΦΟΡΟΥ

ΣΧΑΤΩΣ ευρισκόμενος έν Καί- 
ρω, συνέβη μοι έν πνευματική 

συνεδριάσει τδ ακόλουθον άξιοπερίεργον 
και καινοφανές περιστατικού.

Προσκληθείε είς έσπερίδα παρά τώ κ 
Γεωργιάδη, ένί έκ τών προύχόντων έκεϊ- 
σε ομογενών μας. συνδιελεγόμεθα ιιετά 
πολυτελέστατον καί ώραιότατον γεύμα, 
έν τή μικρά αίθούση, μετά της άξιολό- 
γου οικογένειας αύτοΰ, περί διαφόρων 
αντικειμένων, ώς συνήθω», δτε έν τέ 
λει ήλθεν όμιλία καί περί τοΰ πνευμα
τισμού καί ft Κυρία Γ.· . έπέμενε χωρί- 
ζουσα τδ ζήτημα τούτο είς υπνωτισμόν 
καί πνευματισμόν.

— Καί είδατε ποτέ, Κυρία τοιαΰτα 
φαινόμενα, τήν έρωτώ.

— Ναί μοί λέγει, (δία τραπεζάκια κι 
νονμενα καίάπαν-ώντα, καί ήκουσα πολ- 
λάκις, δτι ύπνωτίζουν καί δι’ύποβολής 
θεραπεύουν νόσους διαφόρους, ήτοι vcu- 
ρασθενείας ποό πάντοιν, κτλ.

— Δύνασθε ύμεϊς νά νομίζετε ούτως, 
Κυρία, τη λέγω, άλλ’έγώ, δστις καί πα- 
ρενρέθην καί έξετέλεσα πλειστάκι; σχε
τικά πειράματα έπί τραπεζών, ποτηρίων. 
διά γραφής έπί ανθρώπων κτλ. έπείσθην. 
δτι είς έν απολήγουν τά φαινόμενα ταΰτα 
είςτόν «Πνευματισμόν» καί δτι είς πάντα 
ταΰτα ή αύτή αίτια ένυπάρχει.

-- Αλλά, άλλο πνευματισμός καί άλλο 
ύπνωτισμός, Κύριε Πρίντεζη, έξηκολού- 
θησεν έπιμένουσα ή Κυρία, οπωςοίίατοοί 
ισχυρίζονται οτι ό υπνωτισμός διαδηλοϊ 
φαινόμενα υπνωτισμού καί ύποβολΰς εις 
τούς υστερικούς, διά μέσου μαγνητικοΰ 
σωματικού ρευστού, ό δέ πνευματισαδς 
είναι άλλο, διά της μεσολαβήσεως πνευ
μάτων. ώς λέγουσιν οί πνευματιαταί ..

— Οί (ατροί δυνανται νά νομίζωσιν 
on τό μαγνητικόν ρεύμα καί ή ύλη έχου- 
σιν ώτα. όφθαλμούς καί νοΰν, έγώ όμως 
φρονώ, δτι ώτα, οφθαλμούς καί θέλησιν 
έχουν μόνον τά πνευματιστικά ύπέργεια 
όντα, τά κινούντο τά αντικείμενα καί 
όμιλούντα ήμΐν καί γράφοντα, διά τών 
ανθρώπων καί διαφόρων άλλων μέσων.

— Περίεργα πράγματα πού είναι αυτά, 
μοί λι'γει, τότε ό εικοσαετής υιός τη; κ.

Εμμανουήλ, εύγενέστατος καί άριστα 
μεμορφωμένος νέος·

— Καί όμι?,ούν καί κινούνται καί τά 
ποτήρια, είπατε πριν, κ. Πρίντεζη, έπι- 
λέγει τότε καί ή χαριτόόρυτοε καί εύφυ- 
εστάτη θυγάτηρ των Δεσποινίς Θηρεσία.

Παρετήριισα, ότι πάντε;. φιλόμουσοι 
καί εύμαθεϊς. ένεπνέοντο ύπό μεγάλου 
ζήλου περιεργεία; καί άναπτύξεως.

— Μάλιστα καί γράφουσα καί δεικνύ- 
ουσι τά γράμματα, έπι αλφαβήτου έπί 
τραπέζη; κειμένου, καί είναι όντως πολύ 
περίεργα καί ανέλπιστα φαινόμενα.

— Πόσον ήθελα νά έβλεπα αύτά.1
— Ναι καί έγω κ. Πρίντεζη, μοί έλεγον 

όλοι μετά πολλής επιθυμίας.
— "Αν είχομεν κανέν μέδιουμ, βεβαίως 

θά έβλέπετε, αμέσως, τοΐς είπον.
— Εγώ, έγώ, μοί λέγει προθύμως ή 

δεσποινίς Θηρεσία, ύποβάλλομαι είς <">,τι 
θέλετε καί ακόμη νά μέ ύπνωτίσετε.

— Δέν είναι ανάγκη νά ύπνωτισθήτε. 
έν τούτοις πλησιάσατε, καθήσατε έδώ, 
είς τό κάθισμα αύτό, νά ίδωμεν, ιίεΐμ- 
πορεΐτε νά μάς κάμετε.

— Ιδού, εύχαρίστως, ίδού-----
— Λάβετε αύτό τό μολυβδοκόνδυλου, 

καί γράφατε, χωρί; Λ {δική σας θέλησις 
νά μεσολαβή ή νά διευθύνη.

Πλήν αδύνατον, ή χειρ τής Δεσποινί- 
δος δέν κινείται.

— Δότε μοι τάς χεΐρας σας κσίπαρα- 
τηρήσατέ με, τή λέγω, τότε.

— ’ίοού, λάοετέτας καί σάς παρατηρώ.
Είς μάιιιν, ούδέν φαινόμενον πνευμα

τισμού ή ύπνωτισμού έκδηλοΰται.
— Καλώς, τότε, τή λέγω, αύριον μό

νη σας δοκιμάσατε καί βλέπομεν. Ήτοι :
Κάμνετε ώς νά ήμην πλησίον σας, δη

λαδή λαμβάνετε τήν γραφίδα καί κάθιισθε 
πρό τής τραπέζιις καί άν ft χείρ σας κι- 
νηθμ άφ έαυτής καί γράφη, τήν άφίνειε.

Είτα δέ άναγινώσκετε τί σάε λέγει,κά
μνετε έρωτήσεις καί θά σάς άπαντά καί 
θέι έπανιδοθώμεν.

Μετά τρεις ημέρας, εύρισκόμενος τό 
έσπέρας είς τό θέατρου, είδον είς θεω
ρείου τής 1ης σειράς έναντι μου τόν κ. 
I - · . μετά τής θυγατρός καί τού υιού 
του καί είς τό διάλειμμα μετέβην αμέσως 
νά τούς χαιρετήσω.

— Κύριε Πρίντεζη. μοί λέγει ft δε
σποινίς Θιιοεσία, είμαι ένθουσιασμένη 
μέ τά πνευματιστικά σας, έκαμα, ώς μοί 
είπατε καί συνενοοΰμαι εύκόλωε. ’.Αλλά 
τό ίδιον πνεύμα έρχεται πάντοτε καί δέν 
μέ άφίνει νά συνεννοηθώ μέ άλλα.

— Πώς είναι δυνατόν: τότε νά τό άπο 
πέμφετε.

— Δέν ακούει καί μή ’ρωτάτε, μέ διασ
κεδάζει μέ τάς αστειότητας.

— Καλέ τί λέγετε καί ποιον είναι αύτό 
τό πνεύμα ;

— Έντρέπομαι νά σάς τδ, πώ,. . είναι 
άστεΐον-

— Τί, πώς. πρέπει νά μού, πήτε.
— Νά, είναι ό Εωσφόρος, δαίμων 3ου 

βαθμού, ώς άποκαλεϊιαι.
— Τόν Διάβολον ! δέν έπρεπε νά τού 

δώσητε θάρρος νά συνομιλήτε Είπέτε μου, 
συνενοήθητε πολλάκι; ;

— Ναί, μου έφάνη τόσον παράδοξον 
και άστεΐον, δπου τόν ήρώτων διάφορα.

— Καλώς Θά έλθω έγώ αύριον πλη
σίον σας καί βλέπομεν.

— Ναί, ναί, νά έλθιιτε μοί λέγουν όλοι, 
θά σάς περιμένωμεν πρό τού δείπνου, 
νά συμψάγωμεν.

Τήν έπαύριον ήμην έκεΐ καί μετά τό 
γεύμα συνωμιλήσαμεν έπ’ αρκετόν περί 
τού παραδόξου τούτου φαινομένου, οτε 
περί τήν ένδεκάτην κάθηται ή δεσποινίς 
θηρεσία παρά τήν τράπεζαν, πλησίον 
uou καί έχουσα πρό αυτής μολυβδοκόν
δυλου καί χάρτην.

— Ήλθα, είμαι πάντοτε παρών, καί 
πλησίον σου,τή λέγει τό πονηρόν πνεύμα 
καί σέ χαιρετώ. Ότι, θέλεις, διάτανον.

— Πάλιν, σύ είσαι ; τή λέγει ή κόρη. 
Δέν θέλω τίποτε, διότι δέν λέγεις αλή
θειας. Σοΰ είπα, νά φυγής άπό, μένα

— Μά- δέν σού είπα καί έγώ, Γ»τι δέν 
φεύγω, τή άπαντά τό πνεύμα

— Βλέπετε, κύριε Πρίντεζη δέν φεύγει.
— Καλά, άλλά έχομεν ανάγκην νά ό- 

μιλήσωμεν μέ άλλα πνεύματα καί σέ π<ι- 
ρακαλούμεν. νά άποσνοθής τώρα, τώ λέ
γω έγό> τότε, νά μάς άφήσμς ήσυχους.

— Δέν έχω τήν τιμήν νά σάς γνωρίζω, 
μοί άπαντά καί δέν θά σάς άφήσω νά ό 
μιλήσετε μέ άλλα πνεύματα.

— Νά μού κάμης τήν χάριν, νά πάς 
άπό έκεΐ οπού ήλθες, είς τά τάρταοα τού 
*Αδου καί νά φυγής αμέσως.

— Δέν σού κάμνω καμμίαν χάριν καί 
νά φύγης σύ αμέσως·

— Σέ έξορκίζω εί; τό όνομα. . . νά 
φύγης άπ έδώ.

— Καί έγώ σ' έξορκίζω νά μή φύγω 
καί θά καθήσω έδώ καί δ.τι σού περάοη. 
κάμε μυυ.

— Σέ διατάσσω αυθωρεί νά φύγης.
— Καί ποιος είσαι όπου μέ διατάσσεις 

£ίς τό βασίλειόν you. Δέν έχω τήν τιμήν

νά σέ γνωρίζω, δόσε μου τήν κάρταν σου-
— Ίδού αϋτη, τώ λέγω καί έξάγω έν 

τούτοις έν έπισκεπτήρ'.όν μου, χωρίς νά 
τό παρατηρήσω.

— Όχι γαλλικήν, νά βγάλετε έλληνι- 
κην κάρταν μοί λέγει.

Όντως δέ ήτο γαλλική καί έξάγω έλ· 
λιινικήν :

— Τώρα, μάλιστα, μοί λέγει χαίρω 
διά. τήν γνωριμίαν σας καί ήδη λάβετε 
καί τήν ίδικήν μου καί γράφει διά τής 
χειρός τής Δεσποινίδας.

Έίοοφόβος 3ον βαθμόν
Συστημένο

— Χαίρω πολύ, μολονότι μάς είσαι 
γνωστός πρό πολλού" καί λοιπόν έχεις 
καί Βασίλειον, τώ λέγω καί έγώ.

— Βεβαίως καί είπον είς τήν Δεσποι
νίδα νά μέ ακολούθησα. νά κάμιιδτι τής 
είπα καί θά τήν κάμω Βασίλισσαν τοΰ 
ώραίου βασιλείου μου.

— Ναι, Κύριε Πρίντεζη,μοί λέγει τότε 
ή κόρη, φαντασθεϊτε, μοί έλεγε νά πέσω 
άπό τό παράθυρου ή νά καταπιώ φιλά 
γιαλιά, διά νά μέ παραόάβη.

— Μπά, τόν καταοαμένον καί δέν τόν 
ήρώτησες περί τής καταγωγής του καί 
άν υπήρξε ποτέ άνθρωπος καί ποιος 5

— Βεβαίως, τόν ήρωτήσαμεν, μέ τήν 
ιιαμμά, διότι ύστερα άπό τόσα αστεία πε
ρίεργα καί σχετικά μέ τά οικογενειακά 
μας. δπου μάς έλεγεν, ένομίσαμεν. μή 
είναι άποθανών συγγενής καί μός είπεν, 
ίί τι είναι έ κ τών άποστάντων 
εκείνων πρωτογενών αγγέλων, 
ο ϊ τ ι ν ε ς έ φ α ν τ ά σ θ η σ α ν ν ά στή
σουν τόν θρόνον των ύπεράνω 
τού Παντοδυνάμου, δστις τούς 
κατεκρήμνίσεν ένεκα τούτου 
εις τά Τ ά ο τ α ρ ιι τού Άδον.ι

— Καί τί ένδιαφέοεσαι, ήρώτησα τότε 
τό χθόνειον πνεύμα, περί τής Δεσποινί
δας καί δέν τήν άφίνης ήσυχον νά όμι- 
λήση μέ άλλα πνεύματα.

— Διότι ήδη είμεθα φίλοι, άφού μέ έ- 
δέχθη καί συνδιαλεγόμεθα τόσας ήμέρας 
καί δέν θέλω νά τήν άφήσω, νά τήν πα- 
ραλάβιΐ άλλο πνεύμα.

— Βλέπεις, σέ κατεκυρίευσε. τή είπον.
άλλά μή φοβείσαι, θά τόν στείλω άπ’έ-
κεϊ, όπου ήλθεν.

Αποτεινόμενος δέ είς τό πνεύμα :
— Άοκιΐ, τό λέγω, Φύγε άπ’έδώ, διότι
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θα έπικαλεσθώ την δνναμιν θείων πνευ
μάτων.

— Όποιον θέλετε έπικαλεοθϋτε, έγώ 
σάς λέγω, οτι δέν θά φύγ<:> καί μάλιστα, 
ο,τι θέλετε νά μού ζητήσητε, δύναμαι 
έγώ νά σάς τό κάμω.

— *Ά,  μά είσαι ανυπόφορος καί δύνα- 
σαι άψοΰ έχεις τηνδύναμιν, νά σβύσης 
τό φώς;

— Μάλιστα, αμέσως, Μανοίλη, κλείσε 
το ήλεκτρικόν, άπαντά.

Καί έγελάσαμεν όλοι διά την αστειό
τητα του, διατάζοντος τόν Εμμανουήλ, 
νά κλείση τό ψώς.

— Διατί οέν τό κλείεις σύ ; ερωτώ.
— Διότι ή Δεσποινίς φοβείται τό σκό

τος, μάς άπαντά.
Καί όντως ή Θηρεσία φοβείται τόσον 

τό σκότος, ώστε δέν τολμά νά μεταβή 
είς παρακείμενον δωμάτιον, άνευ φωτός.

— Καλώς ΰυνασαι νά μάς έμφανισθΰς ; 
’Επιθυμούμε νά σέ γνωρι'σωμεν, τώ 

λέγω.
— Μάλιστα, δύναμαι, αλλά σβύσατε τά 

φώτα. Είμαι εύμορφος καί θά εύχαριστη- 
θήτε πολύ.

— Είς ποιον μέρος τον δωματίου θά 
μας έμφανισθης;

— Είς τήν γωνίαν, δεξιόθεν τού κλει
δοκύμβαλου-

— Καλώς. ’Εμπρός λοιπόν....
Ο κ. Γεωργιάδιις κλείει τά ηλεκτρικά 

καί αί γυναίκες φοβηθεΐσαι. απέρχονται.
Πλήν ονδέν έμφανίζεται ή σκότος τα- 

ρασσόμενον.
— Διατί δέν έφάνιις ;
— Διότι έφοβήθη ιί Δεσποινίς.

Πολύ ένδιαφέρεσαι διά τήν Δεσποι
νίδα αύτήν.

' — Θά ιίμην ευτυχής νά τήν κάμω 3α 
σίλισσαν τον Βασιλείου μου-

— ‘Αν δυνηθής. Δύναται νά παι'ξα τε
μάχιον άγνωστον αυτή έπί τοϋ κ’λειδυ- 
κυμβάλου :

— Μάλιστα Καλέσατε τό πνεΰιια τού 
Λουδοβίκου Βετχόβεν.

Τό καλονμεν.
— Είμαι ό Βετχόβεν. μάς γράφει Άς 

ελθη ή κόρη είς τό κλειδοκνμβαλον.
ΙΙλησιάζει αύτό καί τό κλειδοκύιιβαλον 

κροτεί Φορνβώδες τεμάχιον, άγιωστον 
ήμϊν, ιίλλά μέ ειρμόν.

— Περίεργον, δεν δύναμαι νά συγκρο
τήσω τάς χεϊρας μου. Διευθύνονται ύπό 
άγνωστον δυνάμεως. μάς λέγει ή Δεσ
ποινίς. Παρατηρήσατε, παρατηρήσατε.

— Καλώς, αρκεί, παύσατε. τή λέγω.

Ή Δεσποινίς έγείρεται.
— Δυνασαι νά παίξιις έν τώ σκότει; 

τήν έρωτώ.
— Οχι ένόσο) δέν βλέπω τά πλήκτρα, 

άλλως τε δέν είμαι καλώς ήσκηιιένη είς 
τό πιάνο

Τ Ο u €.
Δεσποινίς,

θα τήν κάμω νά παίξη, μάς λέγει 
τότε τό πνεύμα.

— Σβύσατε τά φώτα, λέγω 
—’θλ1» Ρ(~ις διακόπτει ή 

φοβούμαι, φοβούμαι.
— Δέν έχεις νά φοβηθής τίποτε, τή

απαντώ, θά. εύρίσκωμαι πλησίον σου καί 
έν ανάγκη, σέ συγκρατώ.

Συγκατανεύει, κλείομεν τό ήλεκτρικόν 
καί επανέρχεται είς τό κλειδοκύμβαλον, 
πεφοδισμένη.

Θέτω τήν χεϊρα μου έπί τού ώμου 
τιις. ίνα άνακτήσμ θάρρος, αίχεϊρεςτης 
τίθενται έπί τών πλήκτρων καί ανακρού
εται άγνωστον και ζωηρόν τι τεμάχιον

Ανυίγομεν μετ’ όλίγον τό ήλεκτρικόν 
καί ή Δεσποινίς αναπνέει εύχαριστημένιι. 
Κάθηται δέ πρό τής τραπέζης καί γρά
φει, τη ύποδείξει τού πονηρού πνεύμα
τος, τά έξης:

— Ή Δεσποινίς έπαιξε τό Διαβολικόν 
Μάρσ καί ένώ έπαιζεν είχα διατάξει τό 
τάγμα μου καί ταίς Νεράιδες καί έχό- 
ρευον γύρω Τήν εύχαοιστοναεν δέπολύ.

κών τοπείων, δίκην όάσεως εν εοήμω, τής μόνης 
καλλονής τής πόλεως,ώς και τών άπαιτουμενων 
επάλξεων καί φρουρίων, δίκην ωραίας νεκρά:, 
πολυτελώς «σωφορχμένης, εξεπλάγην καί συνε- 
πλήρωσα, τήν ήν ΐμχνθανον περιγραφήν. τής 
ευρωπαϊκής ταύτης μεγαλουπόλεως, προσθέσας. 
οτι είνε καί πόλις αφόρητος, αφρούρητος, άνίσχυ- 
οος και όλοτελώς έωλος. 'Επομένως,?,τι βλεπει τις 
σήμερον έκεΐ, δύναται έν μι?. στιγμή νά χαθή 
καί είς σποδόν καί τέφραν νά μεταβλ.ηθή.

Άναλογιζομενος λοιπον πολλάκις,οτι εις την 
πόλιν ταύτην λαμ.βανουσιν χροιάν οι επιστήμο
νες καί καλλιτέχνη», ότι έκεΐ άνατρεχουσιν οι 
έφευοέται καί βιοτέχναι, άπεφάσισα νά μεταβω 
καί έγώ έκεΐ μετά τοϋ υίοΰ μου Άνδρεου, προς 
έπίσκεψιν ταύτης καί διαπραγμάτενσιν συνάμα 
δύο επιστημονικών έφευρέσεών μου και τελιιο 
ποίησιν τής ήδη παρ’ ήμΐν έγκαταστάσεως 
φωτο-τζιγκογραφικοΰ εργαστηρίου.

μου καί ταίς Νεράιδες καί έχό- 
γύρω Τήν εύχαριστονμεν δέπολύ. 
('/ύπεται τά ιίλο;)

Φ. 11.
• ·

ΑΠ’ ΑΘΗΝΏΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
Αι ΠΡΩΤΑ! ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ

"Ηκουον πάντοτε ότι οί 1 Ιαοίσιοι είνε ή πρώτη 
τ.ώ.ι· τζ\> κόσμου μας, οτι ’Ναι ή πόλις τών 
θαυμάτων καί τών εκπλήξεων, ή πόλις τών 
εφευρέσεων καί τοϋ νεωτερισμού, -ή - λις τ<»ν 
τεχνών και τών επιστημών, τών γραμμάτων 
και τής καλ.λιτεχνίας, ή πόλις τών διασκεδά
σεων ζ.κι τής διαφθοοας, ή πό’/ις τέλος “ή- 
πρ:όό;υ και τής ν-ωτέρας ιστορίας. ή πόλις τών 
θέατρων και τής χειραφετήσεων τοϋ ωραίου φύ- 
λ:υ κκι τής καλλονής έν γίνει καί δέν ΐγνώριζον, 
ούτε εφανταζόμην τοιαϋτην συγκέντοωσιν τοιού- 
των εγκοσμίων πλεονεκτημάτων εις μίαν καί υ,ό- 
νην γαλλικήν πόλιν, ήτ._- φεΰί άφέθη άποονοήτως 
νά πολ.ιορκηθή απο τάς κχ·. ~χ
τών γερμανών.

Και ότε εσχάτως έπεσκεφθην καί -’.δον αυτήν 
εκ του πλησίον εκτάδην, σκαιώς κειμένην, έπί 
μικς απέραντου καί ομαλής έκτασεως νής, άνευ 
φυσικών γραμμών η επαρκών τεχνητό» άμυντι-

Ητο ωραία φθινοπωρινή ήμερα, Κυριακή, του 
ελθόντος Σεπτεμβρίου λήγοντος, ότε μετά 

συνήθεις τυπικούς οικογενειακούς καί φιλι- 
χαιρετισμούς έπί τοΰ καταστροιματος 

μεγάλ.ου, τής γαλλικής τών Θαλασσίων 
- ·· igeries) άτμο-

διαταγαί τών έν 
τών οποίων οι 
υδον πρός τάς 

υ θορύβω τής 
καί

πζο
τούς 
κούς ά 
-ό [ ( ,
Διαπορθμεύσεων Έταιρείας(Με883, 
πλοίου Όρενόκου, ήρχισαν αι δ 
τώ σκάοει αρμοδίων, κατόπιν 
συνοδεύσαντες τούς έπιβάτας εσ· 

συν τώ 
[Ρκρυγδούπως άνασυρομένης άγκύρας, 
όλίνον το πελώριον σκάφος μας, ήσυχως 
έν νεκρική σιγή μετά βραδείας κινήσεως 

r τών κάτωθι παρατε- 
λέμβων καί τών άποχαιρετιζόντων 

αγαπητών προσώπων, πρός τήν έξοδον του

άναμενούσας αυτιών λέμβους, 
ηδη

* ΙΑϊ*?
zxl 
ήρξχτο βαΐνον άνά μέσον 
ταγμένων ί ~ 
ημάς ά 
λιμένος.

Ή στιγμή ήτον όντως συγκίνητικωτα τη
Έγκαταλείπομεν κατ’ όλ' 

συμπαθή Π 
ετι λέμβων, έν τ

μανδηλίων άποχα

τον

γον ολ.ως πενθίμως 
ειραιά, ένώ πλήθος θεωμ.ένων 
ώ λιμένι, μετά τών έν αύτοΐς 

ιιρετ'.ζοντων μάς άνκπέμ· 
αύτοώ ευχας.

ό Όρενόκος άστραπιαίως εύρεθείς 
όλ.οταχώς ήρχισιν νά πλέη

διά 
πούσι τάς κατευωδοσίμ.ου:

Καί τότε ο ~Γ- 
έςω τοΰ λιμενος, 
ποός τάς Κυκλάδας.

— Τό Φκληρον ! ή Αίγινα ! μοί λέγει τότ: 
ό Άνδοέας καί έν ταύτφ μέ τά δίοπτρα, ζτινκ 
έφερε μεθ ’ αύτοΰ, ήοχισ: νά παρατηρή τά πέρις.

Ένώ έγ··> τους οφθαλμούς καί τόν νοϋν πε- 
περιφέρων’άνά τόν κύκλωθι ημών ορίζοντα, προ- 
σεπαθουν νά μαντεύσω τον μέλλοντα ήμίν καιρόν 
καί ά.ν κατά τόν μακρυνόν, όν έμίλλομιν νά 
έπιχειρήσων.εν πλ.οΰν μέχρι Γαλλίας θά εΐχο- 
με'' γαλήνην ή τρικυμίαν.

— Πώς σάς φαίνεται ό καιρός. Κύριε, θά 
εχωμεν θαλασσαν ; μ’ έρωτα ηλικιωμένος τις 
*ύΡ«ί, πλησιάζων με-

— θά ε'χωμεν καλοσύνην, τώ απαντώ.
— ’Αλλά αυτός ό άνεμος, οστις ήρχισε νά 

φυσά, εκείνα τάκύμ.ατα. οπού βλέπετε, αι ψ»- 
κάδές βροχής, αΐτινες ήρχισαν νά πίπτουν.

Έφοβεϊτο δ τάλας καί ένώ, όσω πλησιάζει 
τις τό γήοας, πρέπει νά καθίσταται γενναιότε- 

τερος και ψυχρότερος 
άπευκταΐον, τουναντίον 
κνυτο δειλότατος.

— Φοβείσαι καί ι... 
τώ απαντώ, άλλά δέν 
μετ’ όλίγον θά 
έξηκολούθησα.

— Καί πώς 
__ Όταν φυσά καί βλέπεις 

νουν, μή φοβείσαι βροχήν, τώ λέγω, 
όλι>ην βροχήν, γαλήνην νά π: 

Μέ παρετήοει άμοιβαλλων. 
__  1»^. . - -γ 

τέρα; εξακολουθεί.
— Είναι ή θέσ1 

περνοΰμεν το Σούνιον, 
έκεΐ κάτω δέν σοϋ φαίνεται ήθαλκσσα ήσυχος

Καί ό κύριος άπεμακρύνθη, σιωπών, μέ πεποι 
θησιν, οτι θά έπικρατήση τρικυμία.

- Νά περιέλθωμεν τό πλοΐον, μ’ έρ 
ό Άνδρέας, παρατηρώ ---------------;·· '
ονται άσματα έκει κάτω

Πηναίνομ.εν προς 
μέθα προ περιέργου 
Πλησμονή ώς ι 
μίγδην εκτάδην 
ξιόθεν καί αριστερόθεν έν κρυπτοί 
σιν συνωτισμένων, άναμ.ενουσιν 
νύκτα ίνα παραδοθώσιν εις 
Μορφέως καί ήσυχάσωσι, τίς 
ύεως συνειδότος κατατρυχόμ- 
πούσι τήν πατρίδα εκοντες ακοντε 
παρ συρόμενοι, ένώ παρέκει ■ 
τοΰ πλοίου, έτεροι ζωηρότεροι 
μνοι καί φιλοπαίγμονες, πρό αυτών 
δέσματα έχοντες κα 
τοΰντις, αδουσι τή· 
των τά 
μορφαί άπέλπιδες 
κκτεσκληκότα και μέλη : 
άτροοικά άκινητουσεν υπο ' 
λοι πονηρότεροι καταλάβωσι τ 
Έτεροι δέ τουναντίον όρθιοι κα· 
φέοονται τήδε κακεισε, ωθουντε; 
οπού μικρά θ:σι

— Ιδού 
μοί λέγει 
ποδισθή ο

— Δεν μοϋ λέγεις, 
διά τήν ’Αμερικήν ;

πρός παν έπερχόμενον 
ό Κύριος αύτός έδεί-

αμαρτωλός γάρ θά ησαι, 
'.νε τίποτε, τουναντίον 

εχωμεν γαλήνην καί ήσύχει,

τό καταλαμ.βάνετε ; μ’ έρωτά, 
σύννεφα νά φεύ- 

έάν δέ καί 

ριμένης

Καί τά κύματα, όπου γίνονται μιγαλεί

τοιαύτη έδω· νά τώρα, οπού 
θά παρέλ.θουν. Κύταςε

συνωστισμόν
έρωτά τότε 

καί άκού·

καί έκπλησσό- 
οΰ θεάματος, 
αίδων, φίρδην 

• άλλων δε- 
διαμερίσμα- 

άγωνιωδώς τήν 
τάς άγκάλας τοΰ 
οίδε ύπό τίνος τύ- 

• νοι, ότι έγκατελεί- 
• ς παρ’ άλλων 

ύπό τόν μέγα ίστον 
, μάλλον άμέρι- 

διάφορα έ- 
ί ρητηνίτην έν φιάλη κρα- 

,ς ένκαταλειπομ.ένης πατρίδος 
άλησμ.όνητα τραγούδια. Και έδώ μέν 

καί ίσχναί, έκεΐ δέ σώματα 
καταπεπονημένα και 
τής ανάγκης μ.ή άλ· 

άς θέσεις των.
■ γελαστοί πεοι- 

:·.σε, ωίουντες και ωθούμενοι 
ρός διάβασιν υπάρχει.

κατάστασις, ελεεινή και περίεργος, 
ό Άνδοέας. Πώς είναι δυνατόν νά έμ- 

συρφετός κύτος.
ς, έοωτώ ενα, είσθε πολλοί

την 
καί 

μηρμυκιά 
> κατακειμένων κα 
-ίίόθεν έν

·/
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—Ειμεθα εξακόσιοι μοί λίγε: ζ.αί άλλοι τό
σον θά φύγουν άποψε αί το γερμανικόν.

— Καί κάθε μήνχ γίνεται αύτό ;
— Τίλέγετε, Κύριε, κάθ’ έβδομαδα σχεδόν, 

διότι άλλο·, άπό τόν Πειραιά χα·. άλλοι άπο τάς 
Πάτρας φεύγουν.

— Μα μου φαίνεσθε, οτι ε’.σθε περισσότεροι 
άπο έςααοσίους.

— Βέβαια μχ έρχονται ζ.αί άπότην Σμύρνη
— Ώστε τό ρεύμα αντί νά περιορίζεται, γε

νικεύεται, βλέπω, άφοΰ καί άπο την Σμύρνην ήρ- 
χισχν νά ξεκινούν οί ομογενείς διά την ’Αμε
ρικήν μας

— Βέβαια καί άπό την Πόλιν καί άπό την 
Μιτυλήνην καί άπό την Αίγυπτον.

— Πάει περίφημα τό πράγμα, έ;χκολουθ<·>. 
τά δε μίτρα τών Κυβερνήσεων τής Έλ.λάδος 
καί τής Αμερική: έβλαψαν μάλλον η ωφέλη
σαν ΤΟ ζήτημα.

— Ωφέλησαν, μοί άπαντά τότε ό μικρός, 
μετά στόμφου, διότι μάς εςύπνησαν περισσότε
ρον. Τόν Ρωμηο άφησε τον ήσυχα, άμα όμως 
τοΰ ενθύμηση,ς πώς πεινά, θά πάρρ δρόμο.

— Εύγε, σεις βλέπω, Φιλοσοφείτε περισσό
τερον άπό ημάς, δι ’ αύτό δεν ακούετε ζ.άνένα.

— Καλέ, τί ν’άκούσωμεν, Κύριε, άφοΰ βλέ- 
πομεν την κατάστασιν. Νά, φεύγουμε, κάνουμε 
χρήμ.ατα, τά στελλουμε εις τήν πατρίδα καί 
γυρίζουμε άνθρωπευμένοι.

— Ποιος λέγει, τό έναντίον. Και όταν σάς 
λαβή ανάγκην ή πατρίς ;

— Έχουμε τον νοΰν μας. θά μάς ;Λήτε ό
λους νά γυρίσωμεν όιά μιας. ΊΙ πατρίς μας δέν 
μας χάνει.

— Μά σείς πανδρεύεσθε έκεϊ.
— Μέ πατριώτισαις, Κύριε, καί γινόμαστε 

περισσότεροι.
Δι’ αύτό <Υ»ν περιορίζεται τό οευμα τής με- 

ταναστεύσεως. Είνε όλο: ενήμερο·, τών πκντων 
και σάς άπαντώσι καί μετά λον.κίς!

Έπιστρέύαντες εΐς το ζ.ατάστρωμκ δηλαδή 
πρός τό όπισθεν μέρος τοΰ πλοίου περιειργαζό- 
μεθα τούς διαφόρους ταςειδιώτας άρρενας >αί 
θήλεις και διεσκεδάζομεν, παρατηροΰντες τά; 
διαφόρους αμφιέσεις και στάσεις χυτών, ές ών 
κατά τό σύνηθες, ζλ.λοι έκαθηντο ρεμβάζοντας, 
άλλοι άν-γίνωσκον και άλλοι συνωμίλουν καί 
έγελων καί ήστειευοντο, οτε περί την εκτην 
όιραν κατήλθομεν πάντες πρός δειπνον

Ησυχία ζ.αί τα-ις. φυσιογνωμία δε ούδεμία 
ήτο γνωστή, τουναντίον ετικέτα καί περιορισμός 
ομιλίας καί συμπεριφοράς μέχρι τέλους τοΰ δεί
πνου, ώς συνήθως συμβαίνει μεταξύ άγνϋι- 
στων, οτε έγερθέντες τέλος πάντες, άνήλθομεν 
ζ.αί μετέβημεν έζ. νέου έπι τού όπισθεν τοΰ πλοί
ου κείμενο, ωραίου όντως καταστρώματος.

Παρετηροΰμεν δέ τότε τά φεύγοντα όπισθεν

ημών ωραία μέρη, ήτοι Πόρον, Σπέτσας, Ί’δραν, 
άτινα προς τό εσπέρας πλέοντες έκεΐθεν, φαντα
σμαγορικήν θέαν άφίνουσιν, οτε διοπτροφόρος 
τις συμπαθής καί μέσης ηλικίας Κύριος, μάς 
πλησιάζει.

— Μπα, δέν είσθε, ό κ. Πρίντεζης, μ’έρωτα 
μειδ'-ών καί κάπως ένδιαφερόντως.

— Μάλιστα, Κύριε, τφ άπχντίΰ καί προ
σπαθώ νά μαντεύσω τήν ιδιότητά του, ένώ ή 
φυσιογνωμία του δέν μοι φαίνεται τόσον άγνω
στος.

— Χρ. Παπαγεωργίου,μοΐ προσθέτει, μετά- 
βαίνων εις Νεαπολιν, όπου ήδη διαυ.ένω. Μ ’ 
ένθυμεΐσθε Κύριε ΙΙρίντεζη, άπό τάς ’Αθήνας ;

— ”Α, ναί, τώρα σάς ένθυμ.ήθην κχί πώς 
ίγκχταλείψχτε τήν Έλλαδα ;

— Α'· εμπορικά·, άτυχίχι, αί περιστάσεις 
Τώρα εμπορεύομαι εις την ’Ιταλίαν καί είμαι 
αρκετά ευχαριστημένος.

— Καί ήδη ερχεσθε άπό τάς ’Αθήνας, βε
βαίως ;

— Ναι, ϊ'.μεθι οικογενειχκώς κχί ήόη έπι- 
στρέφομεν μετά τής Κυρίας μου, θυγατρός μου 
καί τοΰ μ-εκρού υίοϋ μου.

— θά ηναι ή Κυρία σας εκεί, ή καθημένη 
ΰιαρζ.ώς έπί τής έδρας καί ή θυγατηρ σας, ή 
άναγινώσκουσα, νο.ίζω έκεϊ...

— Μαλιστα ορίστε, πηναίνςιχεν πρός τά 
«* ’.·. νχ -τας

— Ό κ. Πρίντεζης, παλαιός φίλ.ος ές ’Αθη
νών καί ό υιός του, ή Κυρία Μπετίνχ, σύζυγός 
μου καί ’Ελένη, θυγάτηρ μου, μάς λέγει ό κ. 
ΙΙαπαγεωργιου, πανυ εύγενώς καί φιλ.οφρονως, 
μόλις επλησιασαμεν χυτά; καί ούτω μάς συνί- 
στησεν όλους.

— Χχιρομεν πολύ, καί πώς σάς φαίνεται το 
τκςειόιόν μας, Κυρία ; ήρώτησα.

— "Αχ. ώρκϊον άλλά τί τό όφελος, ζαλίζο
μαι, ζαλίζομαι, κ. ΙΙρίντεζη.

— 1·. ίέγετε, μ’ αυτόν τόν ώρζΐον καιρόν 
κχί σεΐ: Δεσποινίς;

— Α. έγω, ευχαοιστοΰμα·. πολύ, άλλά ή 
μητέρα, είναι συνήθεια της, δεν υποφέρει τήν 
Οζλασσαν έστω κχί ήπιαν.

— Καί τι καλόν άνζγινώσκετε ;
— Γά πχρχδοοχ τού Διαβόλου, ζ, »·.·/» πολύ 

ωρχιον βιβλίον Ίδέτε. .
— Κζί σά: αρέσουν οί Δαίμονες;

Οπως αυτός τοΰ βιβλίου ; πώς όχι :
~ "Ηοως έν ••αλήνη, ήοως έν τρικυμία.
— Πώς τί; τριζ.υμ.ίχ, ιίπχτ ·; Πώ, πώ,.. .τί 

θά γίνω, ΙΙχνχγίχ μου, Θεέ μου.
— Καλέ όχι μ.ητίρχ, ό κ. Πρίντεζης είπε 

διά τούς Διαβόλους πού φέρνουν τρικυμίας.
— Α ναί, στής καρδιαις. 
—-"Αχ, ναί, πέστε έτσι νά γελάσω .

Έ.-’ttm οννίχΐκΐ)

Ό Λΰτοι-οάτωρ τ<ρΓ:ομαμιιιιτά^τμ _ζ. 

επιςτηιλονικον πμγνιον

XoiiOic αλονΜχνίονW · *
Τδ άλουμίνιϋν ινίχει καί τήν &ξιε>οημείωτεη' 

ιδιότητα νά άφίνη έπί τής ύάλον ίχνη χαλίκι- 
τιδο:, ήτοι μεταλλικήν ουσίαν, δταν χαράσσωμεν

Αϋν του ik περίπατο/ άνά τόν αΰτοκραι. κήπον 

τ>}ς ί·ά/·<>υ ύχράνωμεν "} ζ«ί πνοήν εκφνσι|σω- 
μεν έπ αυτής.

Τοιυυτοχρόπιος δννάμεύα νά σχηματίοαψεν 
ποικίλα οχήματα επί τής υάλ.ον, εικόνας, γράμ- 
υατα κτλ. ιός εμφσίνεται ίπι τοΰ έναντι σχγ- 
ιιατος. "Εχουσι όέ ιαΰια χρυιάν μεταλλικήν κα· 
άί>κειίμ πυκνότεμα Δέον 8μο>ς πρότερον να κα
θαρίζεται καλώς ί] ΐ·αλος. Τά οχήματα εχονοι 
μεγάλην άντοχή··, όπόταν ή πίεοις γίνεται καλή 
καί κανονική. Έάν ό'ε μειά τοίτο προβήτε εις 
στίλβίΰοιν ι<.ΰ<· σχηαάτων, τότε ταΰτα προολαιι- 
βάνοντιν ιορυίαν μεταλ/.ικμν χροιάν.

'J! Ιζά/ενγις αιτώ»· δι' οίονόήποιε μέσου, 
δ»ευ τής καταοτροτχής τής ί-άλου είναι άόύνατος.

Διά τής μεθόδου ταύτης δυνατοί τις νά κατα 
οκευιίοι) καί ωραίας εικόνας έ.τί οίουδί,ποτε ί·α- 
Λί»·ου άντικειμένου και πορσελάνης, μή άλλοωυ- 
μένας όπως δήποτε άντε ΰποτΐΰν άτμοοη'αιρικών 
επιρροών, ούτε ί·πδ άλλων άεοίιύν καί ό»·αι?υ- 
μιάοεα,ν.

Ύοιαντα εργαίκτίθένία έπί πολύν χρόνον είς 
τάί άτμοσιραιρικάς Ιπιδράσεις, ονδόλιος ήλλοιώ- 
θησαν. Φ· **·

επ’ αίτής δ,ΰ τοΰ αλουμινίου, καί ί/ν οίοίαν 
ούδεμεα π/.νσ<ί Ανναται νά εξαλείη,^ Τοΰτο 
δ«νχολΰι·ειαι ίτι μάλ.λον, όπόταν τήν επιφάνειαν

-L



280 Η ΦΓΧΙ2 ΗΦΪΣ1Σ 281

2 *4 δ,ηγη**τ* 2 

ΚΑΜΙΛΛΟΥ ΔΕΒΑΝΣ

η moz του πυροζ
Τέλος μειά ηοΑύωρον καί Επίμονον άναζ·;- 

τηοιν, Ανεκάλυψε ίχνη πρόσφατα, την χλόην πα- 
τημένην και μικροί·; κλαδίσκον; τεθραυσμένονς 
έδώ και έκεΐ. Τούτο ήρκει' ήτο πολΰ δι’ Ανθρω
πον, έχοντα ένστικτα αίμοβόρα.

Εσυρε λοιπόν του; τέσσαρας στροτιώιας τον 
πρός την Ατραπόν, ήν είχε λάβει ό Άλφόνσος. 
Ευτυχώς ίπήλθεν ή νύξ και οί θηρευτοί τοΰ’Αλ
φόνσου ήναγκάσθησαν id σταματήσωσι διά «β 
διαιυκτερεύσωσι.

Πριν δε Ακόμη όνατείλη δ ήλιος, δ μιγάς Ανή
συχο; Ανεχώρηοε μόνος προς τήν διενθυνσ.ν τοΰ 
Βακάον, εΑκρινώς φαινομένων, καθότι ένεκα τής 
πνκνότητος τον δάσους, δ Άλφόνσος ήναγκάζετο 
id θραύη κλάδον; καί δενδρύλια και καταστρέ
φω τήν υψηλήν χλόην.

‘Ωθούμενος Από τον οίμοδηψοΰς ζήλον του, 
ό ΰπαξιωματικός Αφήκε πολΰ μακράν τους αν 
δρας τον και έφθαοε εις τό μέρος, δπον ό Άλ · 
φόνσος είχε σταματήσει. "Ε! και ra ήξευρεν, οτι 
τό θήραμά του έκοιμάτο 20 μέτρα ΰπεράνω του!

Άλλά δ φυγάς διά νά φθάσβ εις τήν αιώραν 
;ι> του είχε διοτρίξει περίπου 75—10θ μέτρα έπι

τών κεκλιμένων δένδρων, έπι τών κορμών τών 
οποίων φυσικά δεν έφαίνοντο ία ίχνη τοι' οΰτω 
δέ δ μιγάς φ&άοας καί αυτός εις τό μέρος του·, 
ώμοιαζεν ως κΰια, Απωλέσαντα τό θήραμά τον, 
βέβαιον δμως,δτι τούτο έκρνπιειο δλίγα βή.ατα 
μακράν αΰτοΰ.

Λίαν συνειθισμένο; είς ιά παρθένα δάση δ 
μιγάς,έσκέφθη νά ρίψη ίνα τυφεκισμόν, ϊνα d- 
πατώμε·ος δ Άλφόνσος, έκ τής Αντανακλάσεως 
τον δάσους, νομίοη, Αν εΰρίοκετο εις Απόστσοιν 
δίακοσίων βημάτων, δτι ή έκπυρσοκρότησις έρ- 
ρίφθη είς Απόσταση· μέτρων τινών. Ή ιδέα αΰτη 

I ! ήτο λίαν Επιιυχής κα! μάλιστα, άν <> μιγάς έκοι
ματο, οπότε θά έτινάσσετο αίφνηδίω; και οντω 
θά έπροδίδετο.

Αλλ. Ατνχώς διά ιόν ‘Αλ.φ0ι·οον, σννηθίοαντα 
είς τήν Αθλίαν ζωήν τών Αγρίων ζώων, κατώρ 
θωσε νά κράτηση τήν ψυχραιμίαν του καί τήν 
αταραξίαν, ήσΰχως δε ν ’ άχτιΐηφθη τί συνέβαινε. 
Εν τούτοι; έπρεπε rd λάβη κάποιον Απόφαοιν- 
Ό μιγάς Ανομφιβόλως δεν θά εΰρίοκετο μόνος 
εις δάσος, Αν ή Ακολουθία του ήρχετο έκεΐ Επίσης.

τότε δέν θά είχε νά πολεμήση πρός ένα Ιχθρόν. 
Αλλά πρός δύο, πρός δέκα, πρός είκοσι, ίσως και 
πρός ολόκληρον τήν φρουράν τοΰ Σαλέμ, ήτις 
Αιόλου Απίθανου νά έτίθειο ούμπασα πρό; σνλ- 
λ.ηψΐν του.

Έσκέπτετο λοιπόν ταΰτα, ένφ συγχρόνως πα- 
ρετήρει τόν μιγάδα, δστις έφοίνειο πλέον Απελπι- 
σθείς, διότι οτηριχθεις έπί τίνος δένδρου, άδια- 
φόρως έπεδόθη εί; τήν γόμωσιν τοΰ δπλου του.

Τούτο υπήρξε διά τόν φυγάδα Ακτίς έλπίδος. 
Αΰιός είχε έτοίμην βολήν, διότι δέν είχε μετα- 
χειρσθή πρό πολλοΰ τό δπλον τον Αν δέ ό Αρ
γεντινός εχατε καιρόν, δεν θά ήδύνατο id τόν 
φθάοη.

Λαβών τότε δλας τά; προφυλάξεις και κρε- 
μάσας τό δπλον του είς τοΰ» ώμους του, ήρ- 
πασε δυνατόν τινα κλάδον, ΰπερθεν τής αιώρα; 
του ευρ σκόμενον και μέ εΰκιιησιαν πιθήκου, έ- 
πήδησεν άπό κλάδου είς κλάδου, μέχρι τής διό
δου, είς ήν είχεν Αποφασίσει id καταφυγή Από 
τής προτεραίας.

Ενοεϊται δμως. δτι ή τολμηρά αΰτη πραξις 
διετάραξε τήν ήσνχίαν τοΰ δάσους, είς τό μέρος 
τοΰτο. Αν καί σχεδόν άεπαιοθήτως.

Τό οΰς τοΰ μ γάδος ήκουοε κάποιον ελαφρού 
φρικιαομόν τοΰ φυλλώματος. Παύει πρός στιγ
μήν τήν γόμωσιν τοΰ δπλου καί ρίπτει τό Ερευ
νητικόν βλέμμα του πρός τό μέρος, όπόθεν ή- 
κούοθηό θόρυβος και διακρίνει έξαίφνηςτόν Άλ- 
φόνσον, πηδώντα άπό δένδρου εις δέιδρον καί 
ειτα έξαφονιζόμενον όπισθεν φοβερού τειχίσμα
τος ές ακανθωδών θάμνων.

Μανιώδης έρρίφθη Αμέσως πρός καταδίωξίν 
του και ίνα τόν καταφθάση, προΰτίμησε rd Ανέλθη 
καί αϊτό; Επί τής αιώρας καί ακολουθήσω »0r 
αυτόν δρόμον, δν καί ό Βακάος έλ.αβεν ήτοι Εν 
αεριως, διότι ή επί τοΰ εδάφους ΰψηλοΐ καί ά- 
κανθώδεις βάτοι τόν ήμπόδιζον.

Ητον ευκίνητος Επίσης ό 'Αργεντινός καί μέ 
εν μόνον βλέμμα Αντελήφθη τήν Ατραπόν καί έρ
ρίφθη έπι τα ιχ>η τοΰ Αλφόνσου. ’A4J!d έκεΐ 
αίφνης χάνει τά ίχνη του. Μόνον ήκουεν Από 
καιρού είς καιρόν δεξιό'θεν θόρυβόν τινα, προ- 
δίδονια τήν έκεΐ παρουσίαν τοΰ ’Αλφόνσου, δστις 
αναμφ,βόλως έζήτει id πληοιάοη τόν ποταμόν 
καί οωθή κολυμβών.

Τότε ό μιγάς άπεφάσισε νά Εξακολουθήσω τήν 
καταδίωξίν, πηδών Ατό κλάδου εί; κλάδον, διότι 
τό έδαφος ήτον Ακατάλληλον. Άνήλθεν έπί τιτος 
καοτανέας έκεΐθεν έπί τίνος γιγαντιαία; δρυός, 
Ακολουθών οΰτω τόν φυγάδα, τόν οποίον μόνον 
εκτοΰ προξενουμένου θορύβου ήκολούθει, βέβαιος 
ών δτι ή σύλληφίς του ήτο ζήτημα ολίγου χρόνου.

Ό Άλφόνσος Αφ’ ετέρου συνειθίσας πλέον, 
ώλίσθαινε α>ς ίρπετόν διά μέσου τών δένδρων, 
προτιμών μάλ·στα τους πυκνότερους κλάδους. 
Λιά τής μιά; δέ χειρός του έκράτει τό δπλον του 
έτοιμος πλέον νά τό μεταχειρισθή κατά τή; Αν
θρώπινης ταύτης τίγρεως, ήιις τόν καεεδίωκε.

Αίφνης ό Βακάος, δστις έφετγεν επίσης πι
τών Από δένδρου είς δένδρον, ίρριφεν Ακουοίως 
φωνήν απέλπιδα. Εΰρέθη έπι κορμού μή ουνε- 
χομένου μετά τών Απέναττι δένδρων. Ητο λοι
πόν Αδύνατον νά προχωρήση. Τό μόνον μέσον 
ήτο νά άλλάξη διεύθυνσιν. Στρέφεται λοιπόν d· 
ριστερά. σπεΰδον εφ’8οον ήδυνατο, δτε ενρέθη 
κατά πρόοωπον μέ τόν μιγάδα, δστις ευρίσκετο

.... Εΐιε 'c> jirjica είς ρικρά/ άπόστασιν .... 

όρθιο; έπι πελωρίου κορμού, είκοσι μόλις βή
ματα μακράν.

Είς τήν θέαν τοΰ καταδίκου, ουτινος ή κε- 
φολή πρώτη Ανεφάνη εντός τοΰ φυλλώιματος, 
<5 ’Αργεντινό; Αιεκάγχασε γέλωτα Απαίσων ϋμοι· 
<»■ πρό; βρυχηθμόν. Άλλά ή θηριιόδης αΰτη 
χορά του διήρκεαεν όλίγιστον, διότι μόλις είδε 
τόν Άλφόνοον, ώπλισμέι ον όι’ δπλου, τουθ’ 
δπερ ουδόλως ΰποπτεΰετο, ώχρίασε καί ήρχισε 
νά τρέμη.

Εί; τήν μανίαν τή; καταδιώξεως. ό απαι- 
χθελις Αργεντινό; έλησμόνησε νά γεμήση τό τυ
φικών του καί οντω εΰρέθη Ανίσχυρο; πρό τοΰ 
‘Αλφόνσου. οοτις όρθιος έπί Ισχυρού κλάδου καί 
οτηριζόμενος ί.ι’ι τοΰ κορμού, παρηκολούθει τά; 
αινήσεις τοΰ διώκτου του.

*0 τελευταίος ουτος έκαμε ταχείαν κίνησιν και 
ενρέθη 5πεοι?εν τοΰ dcvdgou τον. Τότε δ Άλ
φόνσος γεναιοφρόνως φερόμενος, είπε'

— β*  παύση; τήν καταδίωξίν μου, 
αν μ’άφήσης νά φύγω, θά ζήσης. Άλλα έάν 
δέν μοΰ δώσης έδώ τόν λόγον τής τιμής σου, 
αν δέν όρκιοθής εί; τήν Παρθένον, δτι θά Ιπι· 
στρέψης εί; τό Σαλέμ, Ανέρχομαι είς έν λεπτόν 
έπί τή; κορυφή; τής,δρυός τούιη; καί οέ φο
νεύω ώς ένα ψιττακόν, ευθΰς μόλις ίξέλθης 
Από τό καταφυγών σου.

Σιγή έπηκολονθηοεν έπ’ ολίγον. Ό μιγά; ά- 
νίπνεε θορυβωδώς.

— Ορκίζεσαι ; ’Ανεφώνησε διά τρεμουση; 
φ’ωνή; δ κατάδικος.

— ’Ορκίζομαι ! Απεκρίθη ό μιγάς.
— ‘Επί της τιμή; σου ;
— Έπί τή; τιμή; μου !
— Καί εις τήν Παρθένον ;
~ Και είς τήν Παρθένον !
— Πολΰ καλά ! Είσαι Ιλεύθερος. Πήγαινε ! 

Είπεν Α Άλφόνσος δι’ ήσυχου φωνής καί ώς 
rd ήτο τελείως ασφαλής περί τοΰ δφεως τούτον, 
ένεκα τοΰ δοθέντος δρκου, δστις σπανίως κατα
πατάται ύπό τοΰ Βραζιλιακοΰ λαοΰ.

ζΈ.-ιίται συνέχεια)

* ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΦΑΡΑΩ *

Θ Μ Β A I

(Σ υ ν έ χ ε ι α)

“Αν ^’ΐνιζχιύ ί> '/.χ'λλ'.τίχντ,ς ίζκ%όνιζτ τεύς 
άντιπριοώπευ; τεύτου ζ εκείνου τοΰ έ'^νιυε, τού 
φόρου υποτελούς τή Χχτσιύοΰ» τούτο έγένετο 
κυρίως πρός τόν σκοπόν νά δοξάσωσιν αύτ^ν έπι 
τών τοίγων τού κχλλίστου τών άργιτεκτονικών 
οικοδομημάτων, Μιταξύ τού φόρου υποτελών, 
τών πρός τοί; πλλοις εικονιζομέ'ζων, διττώς ε 
οελκύουσ·. την προσοχήν ο·. κάτοικο1, τού Πούντ, 
ιδίως προςενούσιν ΐντύπωσιν, όιά του σχόμχτος 
τών πωγώνων χυτών. Ο·. μεσημβρινοί ουτοι κρχ- 
τούσιν έπί τών ώμων τιρχστίου μεγέθους άγγε·.*,  
zt'.vx 6χ έαπεοιέ/ωσιν ίσως χρυσήν άμμον, «ζ.λκ 
τότε δίν θά r,δυνατό είς άνθρωπος νά ίγ^ιρη 
χυτό.

Προκειμένου περί τοιχογραφίας, άνχγκη νά
σημειώβωμεν, ότι έπ’ αυτής ίγκχτοπτρίζετα·.
ή έςωτεοικη ούις τού τότε Αιγυπτιακού στρα
τού ώς καί πχντοϊου είόους, οπλών· και οι ημί
γυμνοι μάλιστα τής Νουβίας μετά τών τόςων
καί σαλπίγγων των εμπρός καί αυτοί εικονι-
ζονται.
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πτερών στρουθοκαμήλου καί Sys κυ-

’Ακολούθως εις μέρος τι είνε κεχαρχγμένον 
τό βασιλικόν φορεϊον, όπερ συνήθως φέρεται έπί 
τών ώμων δώδεκα ισχυρότατων άνδρών. Οί βρα
χίονες τού θρόνον παριστώσι ζεφχλάς λεόντων. 
Έκει που πλησίον φαίνονται ύπηρέται μετά ρι- 
πιδίων έκ---- ' " Λ ” ’ ι*’
νηγετικαί λεοπαρδάλεις, όδηγούμ-νχι, ύπό φυ
λάκων. δεδεσμευμένχι.

Γπό τοιούτου κυρίως ζχιρίως φορτίου περισ 
τοιχιζόμενη ή Χχτσσεψοΰ, διηυθύνετο έν ταΐς 
ήμέραις τής δόξης αυτή; είς τόν ναόν τού "Λμ- 
μωνος έν Δερ-έλ-Μπαχρή. Αί ιερογλυφικά’ έ- 
πιγραφαι περί ράφιυσι συνέντευξιν «τοϋ ενσαρ- 
κωθέντο; Θεού-Βασιλίσσης» μετά τού «άγνώ- 
στου ζρατεροΰ αυτής προστάτου» Τώ έκοραζει 
τήν επιθυμίαν της νά λάβα, τήν φροντίδα, όπως 

εν τω ιερώ οσον οιον τε πλειότερον 
τοϋ άπαιτουμένου θυμιάματος, όπερ 
ήδη νά προμηθεύονται αμέσως έκ 

Ο Αμμων συγχαίρει τήν βασιλικήν 
ϋ θυγατέρα διά την επιτυχίαν τής άποστο- 

οκχλύπτ:·. τή Χατσεψού. ότι δήθεν 
άλλων θεών σννώδευε τούς ναυτί- 

άποπλευσαντας προς την μεμακου 
μάγον μεσημβρίαν, ένθα ευωδιάζει 

ύπάοχει 
ποσον έκ 
δύνανται 
ΙΙούντ. 
αύτ 
λήί χ.χ·. ι: 
αυτός, μετ 
λους, τούς 
σμίνην καί 
τό υ.ϋρον.» ε

«Τώ ‘Άμ.μ.ωνι ποοσοέ;; 
ρος». Έπί μι«ς μάλιστα 
σκηνή τελέσεως θυσίας' δύνατα 
τον βωμόν, έφ’ ού έχουσιν 
προσφοράς (οίον. χν,νχ, διαφ· 
κοϋντχς κλπ ) 'Ιερείς τινες 
ρχ: των είς προσευχήν, 
ε·.; τον διαμελισυ.ύν τού

ΙΙκρκτηρεΐ τις μετά 
ϊ'.κτνςζό'χενκ ποοσωπχ, 
έ'χουσιν ομοιότητα

κ τής άτομικ 
λ Μπχχρή μνημείο 
~:'f“------ ( ,Αε.ά

ζοινοντχι ώς 
έν Δε: 
πε^ί τών συμβάντων, 
νοόον <*ί  έκειθεν κομισθέν 
θησχν εις 
έμετρήθησαν καί 
λευταΐον, πρός ο 
ζεπλήρωσεν αυτό 
τοοποποίησι 
κχιοσϋνης. 
τών αρχών 

τχλειπ 
άναπα

ται εις θυσίαν ταϋ· 
εικόνος παρίσταται 

ι τι; νζ οιακρινη 
•πιθέσει παντοία; 

όρου μενέθους πλα 
ίςέτεινον τάς γι'.

άλλοι Si κχτχνίνοντχι 
ταύοου.
προσοχή; άπαντα τά 

πείθεται, ότι οΰδεμίαν 
ος άλληλχ, χλλ’όμως δια

ιτητές χύτών. Το 
ν προνοει μζλιστα 
την έκ ΙΙούντ ίπζ- 

.... .........τϊς θησαυροί έδωοή
ον νχον έκει κατε-.-ραφησαν άπαντα, 

έζυγίσθησαν. άκοιβώ; τό τε- 
πλειοτέραν ακρίβειαν, ώς νά έ- 
>ί ο θεο; τή; γραφική; Τότ, ή 

τής ύψηλοτέρχς σοφίας καί δι
ό κύριο; ι'μφρων βοηθός ;ν τγ, κατά 
τού σκοτους πάλη.

Έγκατχλείποντε; τό Δ'ερ·έ 
κρον ετι, άναπαο’.στώμ-ν έν τ 
του; μεμχκρυσμένους χοονους τ 
τά έργα ταύτα καί τήν ζωηρ; 
νεγειρχστς αΰτά βχσιλίσσης.

Η αιγυπτεια αύτη Αικχτ 
σαοετ τής 'Αγγλίας καί ώς π 
παρείχε περίεργον οαινέυ-ενον 
προ πολλου έςετίμησαν έπχξίω;

λ-Μαχρή £-· ·}.χ- 
'jx-fix^’.x μας.

;υς παραγχνόντας 
άν μορφήν τή; ά

τίνος αγάλματος αποδιδόμενου είς τήν σύζυγον 
τοϋ Φαραώ ’Αμενχοτέπ Γ'. Τίαν. 2ήμερον ή 
ιστοριογραφία κλίνει νά παραδεχθή, ότι οί πλή
ρεις κάλλους και ζωηρότητες χαρακτήρες τοϋ 
αγάλματος τούτου προσωποποιοϋσι τήν Χχτ- 
σεψοϋ. Συνοδευόμενοι ώς πρότερον ύπό όμάδος 
μικρών ιθαγενών, ύδροφόροιν κορασίδων, «χουσών 
βελούδινου; οφθαλμούς γαζελών, περιστοιχιζό- 
μενοι πάντοτε ύπό άδιαλείπτως αυξανόμενου 
πλήθους εγχωρίων μεταπρατών αρχαιοτήτων, 
αμφιβόλου προελεύσεως (ώς τεμαχίων μουμιών 
και τών κεχρωματισμένων αυτών τάφρων, άγαλ- 
υ.ατίων, σκαραβέων. κλπ.) Οί υψηλοί ταξειδιώ- 
ται πλησιαζουσι πρός τά ερείπια τού «Ρίμα- 
σεουμ», ένθα ώρίσθη ικανώς μχκρά διανομή καί 
ύπηρέται έκ τής θαλαμηγού παρχσκευάζουσι τά 
τού προγεύματος.

Ό γενικός κάματος, έκ τε τού καύσωνο; 
και τής πληθώρας τών εντυπώσεων βαθμηδόν 
ένδείκνυτχι έν τή άμβλϋτητι τής άρχήθεν προ
σοχής πρός τά επιθεωρούμενα αξιοθέατα πράγ
ματα. Ή Αίγυπτος είνε είς χκρον μονότονος· 
μη εξημμένος αρχαιολόγος ή ειδικός εξερευνητής 
μετά δυσκολίας δύναται νά επιθεώρηση τά μο- 
νοτονχ μνημεία τοΰ παρά τόν Νείλον πολιτισ
μού, χωρίς νά δοκιμάση ακούσιον συναίσθημα 
πλήςεως και κόρου. Μόνον ή άνάπαυσες δύναται 
νά άποδιώξγ τό βαρύ τούτο συναίσθημα, ώς 
έκ τούτου άπαντες οί συνοδεύοντας τάς Α· Υ
ψηλότητας μετά χαράς υποδέχονται τήν σταθ 
μευσιν, πλησίον τού αρχαίου προσκυνήματος, ού 
μέρος «χρησίμευε ποτέ ώς πολύτιμος βιβλιοθήκη 
τοϋ ιερατείου καί εκαλείτο μάλιστα «’Ευχή; 
ιατρεΐον».

Εν μεσω ογκωδών στηλών, έ&’ ών εισί νε- 
γλυμμίναι κατατομαί νεναρκωμένων μορφών, 
ΐστρώθη ή τράπεζα, έστρχμμένη πρός τήν θέαν 
τής πεύιαόος καί τών όρέων, πρό; τούς σν»ελ- 
θοντχς το>ν περίχωρων κατοίκους καί τά συν
τρίμματα τού παρελθόντος μεγαλείου,

Φαιδρά συνδιχλεξις, άνεπιτήδευτος ζωηοό- 
της. άστεΐαι άναμνήσεις καί παρατηρήσει; έν 
τω ταοειάιω μεγχλοφιόνως άντηχο-ύσιν έν ·χίσω 
των σκυθρωπών ερειπίων. Τό πλήθος τών ιθα
γενών μετά πλειοτέοου θάοοους -/ωοεΐ ποός τήν 
τραπε,χν τών 1 φηλών ταςειδιωτών. < >·. οΤσου- 
μπουκτσήδες» τού Χεδίβου. άκολουθοΰντες κύ
τους αν>. την Ανω Αίγυπτον, προσοιέοουσιν εις 
τάς Α. ‘Γψηλότητχ; τάς αϋτάς καπνοσύριγ
γας, ύικ τ>·>ν όποιων ό ήγεμων τή; χώρας, κατά 
την πρωτην ή,μέραν τής θριαμβευτικής υποδο
χής «ν Καίρω, έφίλευσε τούς μεγάλους Δούκας. 
Εν τουτοις. καιρός νά έπκνακάυ.ψωμεν είς τόν 

ποταμόν. Καθ’ όδσν έδέησ: νά έπισκεοθώυ.εν 
•Tt μνημεία τινά.

ΙΙρό κύτου τού Ρ-ζυ.εσσεουμ, ένθα έλαβε χιό- 
ραν ή ποθητή κατά τήν μεσημβρίαν σταθμευ- 

σίς, κεΐται τεθραυσμένος είς τεμάχια κολοσσός 
έκ γρανίτου, παριστών πότ» βασιλέα πολεμισ
τήν, είς άνάμνησιν ανδραγαθημάτων, ών ένεκα 
έκτίσθη ό αρχαίο; οΰτος ναός. Κατά τούς χρό
νους τοΰ Φαραώ, μία τών θυροιν αυτού ήτο έκ 
χρυσού. Ό λίθινο;, ύψους όκτί> όργυιών: γίγχ; 
πχρά τήν κυρίαν είσοδον, είχε τό πρόσωπον όρ· 
γυιαίου πλάτου;, στήθος 3 όργυιών άπο ώ
μου είς ώμον, κτλ. Σήμερον έκ τοΰ καταστρκ 
φεντος Ρκμζή άπέμεινον συντρίμμ.ατα. Ή κεν 
τρική αίθουσα τού ιερού, θεωρημένη ώς μέρες 
έμφανίσεως τής «λαμποκοπούσης θεάς Χατώρ» 
χρησιμεύει καί ώς περίπατος τών περιηγητών.

Χάρις εις τάς διασωθείσας έπιγρχφάς καί 
παραστάσεις δυνάμεθα νά άντ'.ληφθώμεν εντελώς 
τά παρακινήσαντα τήν άνέγερσιν τοϋ Ι’αμεσέ- 
ουμ. ελατήρια, πρός τόν σκοπόν τοΰ νά δοςάζη- 
τχι αιωνίως τό πνεύμα τοϋ φιλ.σδόξου βασιλέως.

Ή σπουδαιότης τής αιγυπτιακή; ιστορίας, 
έν ταϊς παναρχαιοτάταις καί άρχαιοτάταις πε 
ριόδοι; αύτή; αυξάνεται, καθόσον ήμεΐ; ενταύθα 
έρχομεθα είς συνάφειαν, βΰχί πρός ομιχλώδεις 
παραδόσεις, ούχί πρός αινιγματώδεις υποθέσεις, 
άλλ’ ίστάμεθα έπί δλως πραγματικού έδάφους 
καί βλέπομεν ενώπιον ημών τά ϊξοχα μνημεία 
τή; άφθίτου ώραιότητος.

Ή χρονογραφία τού παρά τόν Νείλον λαού 
έμελετήθη καί εχαράχθη εν έξόχοις διαστάσεσιν. 
Έπιθεωρών τις τά ύπ ’ αύτή; εκτεθειμένα, ούδ’ 
έπί στιγμήν άμφιβαλλιι, ότι ή πραγματν/Λτη; 
ήτον αληθώς μάλλον αξιοσημείωτος ή τά δια- 
σωθέντα μέχρις ημών λείψανα τοϋ ιθαγενούς πο 
λιτισμού. ’Ιδού καί σήμερον έστω... Συναντώ- 
μ=θα αίφνηδίως πρόσωπον πρός πρόσωπον 
μεθ' ενός τών φιι.ολογικώς ιστορικών καί καλλι
τεχνικών έργων, έν οίς ένεκατοπτριζετο ό αρ
χαίος ιθαγενή; πολιτισμός. Είνε τού κόπου αν
τάξιον νά θαυμάση τις αύτό καί νά τό έπιθεω- 
οήση έπί χ.ακρόν καί μετά προσοχής. ’Ενταύθα, 
έμπροσθεν μας έν Ρκμσσέουμ, έπί τών τοίχων 
τού ίεροΰ τοΰ ίδρυθέντος πρός τιμήν τοϋ Θεού 
Άμμωνος καί είς μνήμην Ραμζή τού Μεγάλου, 
είνε εκτεθειμένο? επικόν ποίημα τοϋ αίγυπτΐου 
ποιητοϋ Πενταούρ, ύμνήσαντος τήν νικ.ηφόρον 
ίσχύν τοϋ διάσημου Φαραώ. Τό μέγεθος τών 
ίεοογ-λυφικών έν σχίσει πρός την κανονικότητα 
τών διασωθεισών καί είς ολοκλήρους εικόνας 
άναπτυχθεισών παραστάσεων, είνε ικανόν νά 
χαροποιήση τά βλέμματα τών μεταγενεστέρων 
καί σύν τούτοις νά διδάξη διά τοϋ περιέργου 
αυτού ύφους τού περιεχομένου.

Ή κυβέρνησες τής Αίγύπτου, τότε ήδη πολ- 
λάκις κατέοευγεν είς τήν διασάλπισιν τών πρά- 
ξεώς τη; (μακράν τών ορίων τής παρά τόν Νεί
λον χώρας).Προιώτερον άκόμη συνέβαινε τό αύτό 
έν σχίσει πρός τάνδραγχθήματα τοϋ εκτάκτου 
δρχστηοιύτητος άδελφοϋ τή; Χατσεψου βασι- 

λέως Τοτμέ; Γ', αοτις έν τή μνήμ.η τοΰ λαού 
τοϋ δικαίως διεσώζετο ώς δ ένδοςοτατος κατα- 
κτητης μάλιστα, όταν σκεφθή τις, πόσους αιώνας 
ούτος προηγήθη τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ή άσβεστο; δίψα τών ήρωϊκών καί ρομαν
τικών άθλων είλκυε τόν Φαραιΰ τούτον πρός 
ατελεύτητου; έκστρατείας καί ολίγον κατ’ ολί
γον ώδήγ'ησεν αυτόν είς τήν καθυποτχξιν τοϋ 
ήμίσεως τού αρχαίου κλασικού κόσμου καθότι 
ό φιλόδοξος μονάρχης, έλκυόμενος έκ τών τολ
μηρών σχεδίων, κατά βούλησιν σχεδόν έθετε 
καί μετέθετε τά σύνορα τοϋ κράτους του. 
Ζώντος Ζοτμέ. τοϋ I', ή έςωτερική αύτη 
πολιτική έστέφετο ύπό πλήροις επιτυχία; 
Ήοκει νά διευθυνθή πρός μεσηυ.βρίαν καί 
υπό τήν μάστιγα τών Θηβαίων δεσποτών, ύπε- 
τάσσοντο αί παρά τόν ισημερινόν χώραι, όπου 
εσχάτως μόλις έδοκίμασαν νά είσδύσωσΐ' οί εύ- 
ρωπαΐο·. έξερευνηταί. Πρός βορρά · καί άνατο- 
λάς ετρεμον ένιυπιον τής ισχύος τής Αίγυπτου 
αί νήσοι τού Αιγαίου Πέλαγους, καί αι πηγαΐ 
τού Εΰφράτου ποταμού καί ή Συρία καί Μεσο
ποταμία καί ή Αραβία.

Αί Άφρικανικαί άκται της Μεσογείου, ή 
Λιβύη μετά τών άρκετά προβληματικών πολε
μικών φυλών της. πάσαι αί πρό; δυσμάς, μέχρι 
τής νϋν Αλγερίας, χώραι, ήρημοϋντο υπο τοιν 
αιγυπτιακών στρατευμάτων καί έκούσαι ακόυ
σα·. άνεγνώριζον τόν φοβερόν Φαραώ.

Εϊ; άνά'χνησιν τών έξοχων καί αλησμόνητων 
έκστρατειών τών μεμακρυσμένων εκείνων χρόνων, 
είς έκ τών συγχρόνων αυτή ραψωδών, συνέθεσεν 
είδος τι έπινικείου ύμνου καί έχάραςεν αυτόν 
έπί μελαίνης έκ γρανίτου πλακός, έκτεθείσης 
εις τον εν Καρνάκ ναόν. Ή σύνθεσις τοϋ έργου 
παρά πάσαν την ευφράδειαν τής αρχαίας γ?αμ 
ματικής. εινε ούχ ήττον λίαν ποιητική καί 
συντετχναένη είς καθαρώς άνατολικιν ύφος.

Ούτε ρυθμός ούτε μέτρου ύπάρχει, εχει όμως 
όσ.οιοκατχλ.ηςίαν ώς έν τοις άσμασι τών ραψω
δών. ή σύνθεσις τών κεχωρισμένων μερών εινε 
σύμμετρο;,βριθε·.Γδ: εικόνων, άπροσδοκήτων συμ
πτώσεων και παραλληλισμών.

Λέξεις καί ένίοτε ολόκληροι φράσεις σκοπί
μως επαναλαμβάνονται μετά τινας διακοπάς, 
προσνέμουσαι πρός όλον τό ίργον μουσικόν θέλ
γητρου. Έν Ρχυ.εσσεουμ, εκτυλίσσεται σειρά 
σκηνών, πλειότερον συγκεκριμένης ύποθέσεως. 
ώς έκ τούτου είνε εκτάκτως ζωηρός και καλ
λιεπής, ό μετ’ αυτών συνδεόμενος λογος. Η δε 
ξηρά απαρίθμησες τοϋ Τοτμές ένταΰθα αντικα
θίσταται δι’ άπεικονίσεως τών κατά τάς εκ
στρατείας συμβαματων μετά τοϋ επιχειρηματι
κού καί ύπό τών θεών προστατευομένου Ι’αμζη 
τοϋ Β’.

Όταν μάθη τις. κυρίως ένταΰθα. περί τών προ
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πολλοΰ παρελθουσών τούτων ημερών, νομίζει, 
οτι οίονεί αύτο τό παρελθόν θεωρεί ημάς έκ 
τοΰ ύψους τών ύπ’ αύτών χαραχθέντων τοίχων, 
άλλά καί όποιον παρελθόν ! Sir,πως δέν είνε 

τοΰτο μάλλον γνωστόν καί αύτής τής Ίλιά- 
δος, ήν έκ παιδικής -ηλικίας γνωρίζομεν, άφοΰ 
«ξ ίσου μετ' αύτής σχετίζει τήν φαντασίαν μιας, 
πρός τήν βαθεΐαν «κείνην αρχαιότητα, καίτοι 
στιγμιαίας συνενόνει ημάς μετ' «κείνου, εί ο 
διεισεδυσεν ό δαίμων τοΰ μεγαλείου ;

Καί περί τίνος δμιλεϊ τό έργον τοΰ Πενταούρ; 
Ή ’Ανατολή (ή θυελλώδης Ανατολή !) έν τώ 
προσώπω ύποτεταγμένων μέχρι τίνος φυλών και 
εθνών, «λληνομικρασιατικοΰ τύπου, συνετάχθη 
έναντίον Ραμζή τοΰ Β', δέν φοβείται τήν εκ
δικητικήν αύτοΰ έπίθεσιν,τουναντίον παρασκευά 
ζεται νά ύποδεχθή καί κατατροπώση τά κα
ταβεβλημένα έκ τών συνεχών μετακινήσεων 
αιγυπτιακά στρατεύματα.

Άλλ’ ό Φαραώ βαίνει διά τής γής Χαναάν, 
ήτις έπί τοΰ παρόντος διέμενεν αύτφ πιστή, 
«ίσβάλ.λει εις Συρίαν, κατοπτεύει τόν εχθρόν, 
οστις καίπερ πολυάριθμος ών, είνε όμως πάν
τοτε επιφυλακτικός, πάντοτε αβέβαιος περί τοΰ 
άποτελεσματος τής έν άνοικτώ πεδίω μάχης, 
ώς έκ τούτου δέ πέμπει είς τό μισητόν στρα- 
τόπ δον πεπειραμένους κατασκόπους. Ούτοι πί- 
πτουσι πρηνείς ένώπιον τοΰ μονάρχου, τώ λέ- 
γουσίν, οτε ίστάλησα» ύπό μερίδος μεταμελη- 
θέντων στασιαστών, ι’πιθυμούντων νά συνενω- 
θώσι μετά τοΰ άνδρείου στρατού, τού πρώην 
ήγεμόνος των, καί ότε οήθεν οί λοιποί ύπεχώ- 
οησάν που. μακράν πρός άρκτον, πέραν τής 
Χαλ.υβόνος. Ό Ραμζή θριαμβεύει. Ό Ραμζή 
πείθεται εΐς τήν αλήθειαν τής «ξομολογήσεως 
ταύτης. ΙΙεριστοιχιζόμενος ύπό μόνων τών σω
ματοφυλάκων του, ό Φαραώ όρμά ποος τά 
«μπρος.

( Επεται τό τέλος)

X.
ΑΠΟ ΤΟΥΧ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

HENRI MOISSAN

επέστεψε διά πλείστων εργασιών και άξιοσημει· 
ωτα>ν Ανακαλύψεων,μεταξύ τών οποίων άναφέ- 
ρομεν τήν έξάτμισιν τοΰ πυριτίου και τοΰ ζιρ - 
κανίου είς τόν ήλεκτρικον κλίβανον και τήν τοΰ 
χρυσού, σιδήρου, λευκόχρυσου και τοΰ ουρα
νίου' τήν παρασκευήν εις μεγάλα; ποσότητας 
τών δυστήκτων μετάλλων χρωμίου μολυβδαινίου, 
ζιρκονίου. * *Η  επιοφράγησις πασών τών έργασιών 
ταύεων r/τον ή αποιιόνωάις τοϋ φθορίον 
και ή παραγωγή τεχνικών άοαμάντων.

Ό άποθανών τή 7]20 Φιβροιαρίου μέγας 
Γάλλος χημικό; Henri Moissan, έγεννήθη τή 
28 Σεπτεμβρίου 1852. Όνομασθε'ς τφ 1870
*αι διευθυντής ιών πρακτικών τη; χημείας εί; 
την άνωτέραν φαρμακιυτικήν Σχολήν τών Πο- 
ριοίων, μετά τριετίαν άνηγορεύθη υφηγητή; 
διά διαγωνισμού καί τώ 1885 άνηγορεύθη διδά- 
κτωρ τών Φυσικών Επιστημών δι’ Αξιοσημεί
ωτου διδακτορικής δ.ατρβής έπι τή; σειρά; τον 
κυανίου. Τφ 1888 άνεπλήρωσε τόν Mehu Ιν τή 
Ιατρική Άκαδημίφ καί τφ 1891 τό>· Calior- 

nes Ιν τή Ακαδημία τών 'Επιστημών.
Τήν ταχείαν ταύτην επιστημονικήν πρόοδον

Ή άπομόνωσις τον φθορίου έγένετο τφ 1885 
μετά ματαία; προσπάθειας τών διασημοτέρων 
χημικών, άπό τον Bertolet και τον Berzelius

Henri Moissaii

μέχρι; τον τών Fremy και τον Dumas. Ό 
αύτό; δ' οντος κατώρθωσε και τήν ύγροποίη- 
οιν αυτόν. Τφ 1898 έδημοσίεισε τάς πρωία; 
εργασίας τον έπι τής κρυσταλλώσεω; τον ίνθρα· 
κος, διά τών ηλεκτρικών δέ καμίνων, δι’ων ό 
Moissan τοσαΰταέπετέλεοε,έν οί; και τήν παρα· 
γωγήν τον άν&ρακασβεστίου έγεννήθη ή χημεία 
τών νψίοτων θερμοκρασιών.

Έξέδωκε πρός τούτοι; τφ> 1897 iLe four 
Heclrique» έκ 386σελίδων και τφ 1900 μονο
γραφίαν «De fluor et ses composts» έκ 395 
σελίδων, τέλο; δέ καί μετά τών Colson και άλ
λων τό «Traite de Chimie minerale» οΰηνος 
έδημοσιεύθησαν 4 τόμοι και μένει δ πέμπτο;.

Επισκεφθεί; ό Aloissan τήν Ελλάδα, τόν 
Απρίλιον τον 1903, άπέσιειλε εί; τό ένταΰθα 
Χημεΐον είς άνάμνησιν κάμινον ηλεκτρικήν καί 
ώραιοιάτην συλλογήν χημικών σωμάτων παρα- 
ακευαοθέντων ΰπ*  αυτού.

Τοιοντο; ήτον ό μέγας χημικός, ούτινος ή πει
ραματική ίκανότης θά παραμείνη παραδειγμα
τική έν τή Ιπιστήμη.

Θ· Σ· ΒΛ-··
Δ- 4·. Ε.

H ΤΑΡΙΧΕΥ1ΙΣ ΤΟΥ ΣΟΥΑΕΡΛΑΝΑ
Ξένος τις πολύ πλούσιος όνόματι Σούδερλανδ, 

ήτο τραπεζίτης παρά τή αυλή τής ΙΙετρουπό- 
λεως καί έχαιρε μίαν αρκετά μεγάλην εύνοιαν 
ένώπιον τής Αύτοκρατείρας Αικατερίνης τής ΙΓ.

Μίαν πρωίαν ό ύπηρέτης του τώ άνήγγειλεν 
δ,τι ή οικία του ήτο περ-.κυκλωμενη ύπό στρα
τιωτών καί οτι ο διευθυντής τής Αστυνομίας έ 
πεθύμει νά τώ δμιλήση.

Ό αξιωματικός, Ρελιέβ όνόματι, εισήλθε, 
μέ ύφος συνεσταλμίνον καί:

— Κύριε Σούδερλανδ, λέγει έπεφορτίσθην 
ύπό τής ένδοξου μου Άνάσσης, μ» εν λυπηρόν 
καθήκον, τοΰ όποιου ή αύστηροτης μέ τρομάζει 
καί μέ καταλυπεί. Αγνοώ, διά ποιον λάθος ή 
... ' ' « ' την σηγμην ταύτην την 

οργήν τής Α. Μ.
— Έγώ ! Κύριε I άπήντησεν b τραπεζίτης. 

Σάς βεβαιώ,ότι τό άγνοώ περισσότερον άπό ΰ- 
αάς καί ή έκπληξίς μου υπερβαίνει τήν ίδικήν 
σας I Άλλ’ έπί τέλους, ποία είναι ή διαταγή 

αύτη;
— Μά τήν άλήθειαν, Κύριε, μοΰ λείπει το 

θάρρος, διά νά σάς γνωστοποιήσω αύτήν ! 1
__  Τί λοιπόν ,' έχασα τήν εμπιστοσύνην τής 

Α. Μεγαλειότητες;
__ Έάν ήτο μόνον αύτό, δέν θά 

τόσον λυπημένον, ή εμπιστοσύνη 
έπανήρχετο.

— Λοιπόν τί ", μήπως θέλετε 
σετε είς τήν πατρίδα μου ;

— Αύτό θά ήτο έν άπλοΰν έμπόδιον, άλλά 
μέ τά πλούτη σας, παντού κανείς περνά θαυ

μάσια.ε
— Άλλά Θεέ μου, «κραύγασε τότε δ Σού

δερλανδ. μήπως θέλετε νά μέ έξορίσετε εΐς τήν 

Σιβηρίαν ;
__ *Ώ  ! -καί άπό έκεί έπανέρχονται 1
— Νά μέ ρίψετε είς τάς φύλακας ;
— Καί άπο έκεϊ εξέρχονται ·
— θεία δικαιοσύνη ! μήπως θέλετε νά μέ 

κνουτίσετε
— Ή τιμωρία αϋτη, είναι άληθές, οτι εΐ 

ναι ολίγον τί σκληρά, άλλά δέν φονεύει πάντοτε.
__Τ·; λοιπόν είναι, άνέκοαςεν δ τραπεζίτης, 

μήπως ή ζωή μου διατρέχει κίνδυνον ;
Ή κύτοκράτειρα ή τόσον καλή, ή τόσον εύ 

γενής, ή οποία πρό δύο ημερών μοί ώμίλει τό
σον συμπαθητικώς, θά ήθελε τώρα νά μέ . . . · 

Άλλ’ αδυνατώ νά τό πιστεύσω, *Ώ  χάριν ! I 
Ό θάνατος θά ήτο προτιμώτερος, έάν έπιμί- 
νετε ακόμη νά μέ άφήσετε είς αύτήν τήν άγ

νοιαν ! ! !
— Λοιπόν, Κύριε, ύπέλαβεν ό άξιωματικός, ή

μέ «βλέπατε 
ήδύνατο νά

νά μέ έξορί-

ένδοξος αύτοκράτειρα μέ διέταξε νά σάς βαλσα

μώσω !
— Νά μέ βαλ.σαμώσετε ! ! 1 ’. ? ανέκραξε- ο 

Σούδερλανδ παρατηρών βλακωδώς τόν άξιωμα 
τικόν. ’Αλλά ή σεις «χάσατε τό λογικόν σας, 
ή ή Αύτοκράτειρα δέν γνωρίζει τί κάυ.νει !! !

— Άλλοίμονον, πτωχέ μου φίλε, δέν κά- 
μνω είμή «κείνο, τό όποιον μέ διαττάτουν. Έςε- 
πλάγην μαθών τήν άπόφασιν αύτήν ! Τή πα 
ρέστησα, οτι δέν είναι δίκαια ή τιμωρία αύτη. 
άλλ’ ή Α. Μ. μέ διέταξε νά υπακούσω είς τήν 

διαταγήν ανευ σχολίων ! !
Είναι άδύνατον νά παραστήσγ, τις την 

έκπληξιν καί τόν τρόμον τοΰ άγαθοΰ Τραπεζί

του.
Τέλος παρεκαλεσε τόν αξιωματικόν, δπως τώ 

έπιτρέψη τούλάγιστον νά γράψη μίαν έπιστολην 
είς τήν Α. Α. Μ. καί νά ζητήση χάριν ή του
λάχιστον. τήν μετρίασιν, τής βαλσαμώσεως εις 
............ θάνατον.

Ό άξιωματικός καμφθείς έκ τών παρακλή
σεων, έδίχθη καί άνέλαβε να κομ.ίσν) ο ίδιος την 

επιστολήν.
Έπανελθών είς τά άνάκτορα, έπέόωκε την 

έπιστολήν είς τόν αύλΛκον τών ανακτόρων Κό- 

μητα κ. Δ...
Μόλις άνέγνωσε τήν επιστολήν ή Αύτοκρά- 

τειρα τοΰ Σούδερλανδ, ζητοϋντος μετρίασιν τής 

ποινής του.
— Δίκαιε ούρανέ 1 άνέκραςεν.............
Ώ ’ τής φρίκης ! Πράγματι δ Ρελιέβ έχα

σε τό μυαλό του. Τρίξατε, αυθωρεί νά απελευ
θερώσετε τόν δυστυχή τραπεζίτην μου. Καί ά- 
μέσως ή αύτοκράτε'.ρα ήρχιτε νά γελά παταγω
δώς. ’Ιδού ίέ τί είχε συμβή I

Ή αύτοκοάτειρα είχε κύνα τινά προσφιλή, 
ον άπεκάλει Σούδερλανδ και οστις είχε όποθά- 
νει κατ’ έκείνην την ημέραν. Η Αυτοκράτειοα 
διέταξε τόν Ρελιέβ νά τόν βαλσάμωση, ούτος 
δέ «νόμισεν οτι έπρόκειτο περί τοΰ Τραπεζίτου.

(ίχ ιοί Γαλλικοΐ)
I. ΤΣΑΜΑΔΟΣ

Ευτυχείς Γάμοι

ί 
Ε

ίί

'Εσχάτως Ιιιλίσθησαν iv Καΐοψ οί ·,·όμο< τον Χαλλι· 
οισν χαί ιριΑο.τροόδου νίσυ κ. β^σιλείον ΒακαλίΙ, 
οιάρχον ο'ιοπνενματοσοΰας, μετά τής Ιπίσης καΐΐ.ίοτης 
καί τίηγμττης ντάνιόος, Νικσΐίνας Πττρετή.Ή ·Φΐ·θις· 
τνχεται αΐτοΐς καί δωρίζει πολλά τά ΰγαδά.



Η ΦΤΣ'ΙΣ 2S7 iI306 Η ΦΪΣΙΣ

ΜΩΣΑΪΚΩΝ
Κάποιος εγραψεν ένιός λευκο'ιματος ωραίας 

tiro; γνναικός :
«Ύπάρχοΐ’σι γυναίκες γευδεΐς, όπως και νο

μίσματα κίβδηλο, iiura όσα> προσπαθεί τις μ·ΐ- 
την νά τα περάση ώς καλά, κατά τοοοΰιον δια- 
κρίνεται ή κίβδηλόιης των.

Έν στρατιωτικοί; ίξετάσεοιν'
Ό κα&ηγ ηι ής. Πού εδρεύει κατ' έτος 

το έποπτικόν σσμβούλιον ;
Ό ύποψήφιος (προαγωγής.) Έν μιά 

μεγάλη α'υ&ούοη.

Είς τήν άνάκρισιν
Ο άνακριτής. Καί ον μάριυς, ποιον τό 

ίπάγγελμά σον;
Ο μάρτυς. {Σκεπτόμενος.) Κύριε Λνα- 

κριιά, εγώ καταγίνομαι εις Ανακαλύψεις.
Ό Ανακριτής. Καλά και τί άνεκάλυψες; 

έως τώρα-
Ό μάρτυς. Πολλά. Μά είμαι επιφυλα

κτικός.

'Ιατρός τις λησμόνησα; μίαν άούλενή του, με- 
τίβη τήν έπομένην, προς Ιπίσκεψίν της, όπου 
υ σύζυγό; τη; κατήρχετο τή; κλίμακος.

— Αί, τί κάμνει, ή γνναΐκά σου, ερωτά δ 
Ιατρός, έρχομαι νά τήν ϊδω.

— Μήν λαμβάνετε τον κόπον. Ιατρέ, ν’ά νέλ- 
&ητε, τώρα άά κατέλΑ;) αΐ·ιη και δά τήν ΐδήτε.

— Μπά. τόσον ταχέως δύναται ήδη νά στα- 
δ ή είς τα πόδια της ;

— Α, δχι, ιατρέ, τήν φέρνουν με το

Ό Τοτός και ή μήτηρ τον διέρχονιαι προ 
ένός επαίτου τυφλού.

— Πάρε, Τοτό, δόσετου αυτήν τήν πεντάρα, 
»ΰ ο*  εύχηδή τόοα πράγματα

— "Οχι, μαμά, αύιός δεν βλέπει και δά μού 
‘πή γεύματα.

Δικαιολογία οφειλέτου προς δανειατάς, παρη
γοράν αυτούς έπι τή Απώλεια τώνχρημάτων των.

—Μή λνπΰοδε, κύριοι, δέν έχετε τοΰ λοιπού 
ία χάσετε, διότι δά καιαιαχδώ ιίς τό πυρο
βολικόν.

Είς δδοντοϊατρός οικοδόμησα; ώραΐον οίκον, 
συνεσκέπτετο μειά φίλου, πώς νά τόν όνομάση.

— "Α ! ενρον, αίφνης λέγει, δά τόν ονομάσω 

«άνευ οδύνης» διόιι με ιό πρόγραμμα αυ
τό εκέρδισα χρήματα.

-Όχι. τουναντίον νά τόν όνομάση; «οίκον 
οδύνης» διότι δν^υ αυτής δεν δά τόν ίκέρδιζες.

Τό μόνον προτέρημα τής δυστυχία: είναι, ότι 
φονεύει δλας τά; ϋλίψεις, αίτινε; ουνιαράσσουσι 
τήν ζωήν.

Βίος Αβίωτος είνε σώμα Ακέφαλου.

—ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΤΑΞΕΙΔΙ2Ν ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Έν ΆΟήναις όδος ΆΟηνΰς ΙΟΙ

ΙΙοακτοοεΐα: Έν Αλεξάνδρειά, Καίριο 
καί Κωνστοντινουπόλιι.

1Ιο<ιι:τοοεϊον 'Αλεξάνδρειάς χ Πλα
τεία Προξένων. Όκέλλα Πρίμα.

Ηοακτορεΐον ΚαΐρουχΈναντιτοΰ χρημα

τιστηρίου. Αντιπρόσωποι’. Β. Μεΐμάρης καιΣά.
Τά ΙΙρακτοοεϊιι της 'Κ).εξι.ν;·!.χς καί 

Κάιρου άναλαμβάνουσι την έκδοσιν ι·.α'.τ·ε,;:.ωι διζ 
πάντζς τούς λιμένας τής Ελλάδος, Τουρκίας, 
Γχλλίχς καί Ιταλίας διά παντός άτμοπλοίου, 

χποπλέοντος έξ Άλεξανδοείκ;.

Έ»:δίδον«ί»ν εισιτήρια διάρκειας ενός μηνάς, 
προς μεταβχσιν καί διαμονήν είς Αθήνας καί 

τάς ίξοχάς, χχριν αναψυχής, συμπεο’.λαμ.βανο- 

μίνων πάντων των έςόδων, -'έ,τ'ν. ναύλου, σιδη
ροδρομικών, ξενοδοχείων, υπνου καί τροφής, 

λ-μβουχικών, άμχςων. θεάτρων, ίπισκέψεοιν 

αρχαιοτήτων κτλ. άντ:. συμφέροντος τιμ.ήματος.

'Ομοίως ιν.δ’.δζοσω εισιτήρια διάρκειας/ο,- 
νός, πρός μετάβασιν ει: τά λουτρά Υπάτης, 
Λουτρακιού, Αιδηψού καί Κυλλήνης μετά δια

μονής 29 ήμερων ίν χύτοις. καί 10 ήμερων τις 
'Αθήνας, πάντων τών εξόδων συμπεριλαμβανο· 

αίνων.

Τά ΙΙρακτοοεΙα άναλχμ.βζνουσιν όμ.οίως 
την αποστολήν άσθενούντων εις τάς κλ'.ν κάς 

'Αθηνών καί Παρισίων

Έν “θϊ<· γοειόείοις εόρίσκονται καί σχε
διαγράμματα διχφόοων οικοπέδων τών 'Αθηνών 

καί περιχώρων π(ός πώλησιν ίίςκαλλίστας τιμάς

Τά ίςής δημοσιεύει ή έγκριτος ίφη ερίς 
<ι 'Εγχώριος τού Βερολίνου ’Αγγελιοφόρος» περί 
τοΰ εορτασμού τής εθνικής μας εορτής όπο τών 
ίκεΐ συμπολιτών μας. Τά αυτά περίπου 
αί εφημερίδες «Ήμερα» καί «Έβδομάς».

Ή ελληνική εθνική ίορτη, ίτελίσθη 
Κυοινκήν 25 Μαρτίου, δια πανηγυρικής Δο· 
ξολονίας είς τόν έδώ μικρόν Ελληνικόν ναόν, 
i^iiOranienburi'er, No 31. Τήν λειτουργίαν 
πεοί τάς 11 π.μ. δ αρχιμανδρίτης Μαυροκορ- 
δάτες ίτίλεσε καί κατ’ ίκείν»,ν παρέστησαν ή 
A. Ε. ό Πρεσβευτής τής Ελλάδος Κλεών 

Ρα-.καβής, ό Γενικός Πρόςενος Adelsen, ο·. 
ενταύθα τελειοποιούμενοι Έλληνες αξιωματι
κοί. ιατροί μηχανικοί, δικηγόροι, ώς καί οι 

εγκατεστημένοι "Ελληνες, μετά του 
ΚουΚ. Ραυτοπούλου. 
τής μεσημβρίας, τή 
του Κου Πρεσβευτοΰ, 

"Ελληνες μετά τού Γένι-

και

χθΐς

μονιμως 
προέδρου τής κοινότητος

Περί τήν 2αν ώραν 
προσκλήσει τής A. Ε. 
όλοι τί ίν Βεοολίνω 
κοϋ Προξένου Κου Adelgen καί τού προέδρου 
τής Κοινότητες Κου Ραυτοπούλου. μετεβησαν 
εις τήν βασιλικήν Πρεσβείαν, όπου ό Κος ιίρε- 
σβευτής «χαιρέτησε τ:ύς όαογίνεις Sta πατριω- 
τικωτάτης όντως προσλαλιάς, ρ.ετάπρόποσιν δέ 
ΰπεο τού Βασιλέως τών Ελλήνων καί τής ενταύθα 
Ελληνικής κοινότητες, ό πρόεδρος τής κοινό
τητες Κος Κ. Ραυτόπουλος. άπήντησεν ευχα
ριστών τήν Α.Ε. διότι, ιός πατήρ έκάστετε φρον
τίζει διά τεύς έκεΐ δικιεενοντας Έλληνας.

Τό εσπέρας δέ, παρετίθη κοινόν συρ.πόσιον 
τή συν.ποάςει όλων τών ίκει όυ.ογενών. εις ο 
παρεκάθησαν όΣΐβασαιώτατος Άρ/'·|αανδριτης, 
ό Γενικός Πρόξενος καί ό πρόεδρος τής Κοινό
τητες, ίν τή μεγαλόπρεπε·, και κχτκλληλ.ως 
δικκοσμηθείση αιθούση τού εστιατορίου «Ηβϊ- 
deberger» ϋπο τους ήχους πολυμελούς μουσι- 

ς τού δείπνου, ό κ. Πρόςενος 
όπιο τού Γερμανού Αύτοκρα- 

τού Βασιλέως Γεωργίου καί τή; ίν Βϊ- 
Έλλ. κοινότητες. Ό δέ ιατρός Κος Ν. 

ς ίςεφώνησε 
ι πανηγυρικόν, κατα- 
πευοημίχς καί ζητω- 

της Βασιλικής Οι-

κής. Διαρκοϋντο;
•ήγειρε πρόποσιν 
τορος 
ρολίνω
Μωρχΐτης καί ήμέτερος συνεργάτη 
κατάλληλον τη περιστχσε 
λήξας ε·.ς ζωηροτάτας έ· 
κραυγάς ύπέρ τής Έλλαδο» 
κογενείχς καί τοΰ 'Ελληνισμού.

Ο ΔΥΟΣΜΟΣ

Φίλτατε Βέργη
Ύ.τΐι τό φώ; τής θνηοκούοηί λυχνία; μου, ά; άπάν- 

τηοιν τοΰ ποιήμαιό; οου «Στο δύοομο μου· σον ίχάραξα 
τον; κατωτέρω στίχον; μον. Είοί τό κύκνειον ΐισμα, 
άπέλπώο; Ιραοτον τρος ειλικρινή φίλον, πρό; οχληρόν 
μελανόφ^αλμον γαλλίδα. προ; εΐώδε; φυτόν.

ά Melle Leonie de Bitclot

Ό Δύοσμος σου Βέργη μου, αυξάνει μεγαλόνεε 
καθ’ ήνστιγμ’, ή καρδούλα μου, σάν τό κεράκι 

[λοιόνει 
όταν τόν βλέπω νά άνθή, τό άρωμα ι·ά χύνη 
καί στήςκαοδιί μου τούς παλμούς πώς προσοχή 

|δέν δίνει 
όταν τόν βλίπω άτάραχον, είς τών καιρών το κρά- 

|τος 

περιφρονών τήν λύπη μου, νάμίνη πάντ’άφράτος 
τόνε μισό» τόν δύοσμο καί ναρθης νά τόνπάρης 
όταν θαρθής στο σπίτι μ.ου, μεθαύριο νά φάγης 
μισώ τούς φίλου;, τά πτηνά, τά ζώα καί τά 

] άνθη 
όταν τά βλέπω αναίσθητα εις τί ϊμά τά πάθη.

Μ ♦

τί λέγω: φεύ ! παραληρώ· δ δύοσμος τι πταιει; 
άν ή καρδιά τοΰ φίλου σου, είν τρυφερή και κλαίει", 
Τί πτχίιι, άν τά μάτια της, στό κύμα τους σάν 

| θαλασσα μέ πνίγουν 
καί παραδείσους εΰανθεΐς συγχρόνως μοί άνοίγουν ; 
ΤΙ πταίει άν είν' άπονη; ίάν δέν συγκινεΐται; 
«άν δέν έμαθε ποτέ τί έρωτας καλείται ; 
«γιο, βαρέθηκα νά ζώ, μ.έ μιά τέτοια οδύνη 
άφοΰ καρδίαν δι’ ΐμέ δέν «’χει ούτε εκείνη.

•
• ·

Έ! ζήθι ζήθι· Δύοσμε στή κλίνη τή στερνή 
I !^·'υ 

νά δίδης ίσκιο κ’ώμορφιά, στό δίστυνο κορμί μου 
ζήθι κι’ άν είς τόν τάφον μου ελθη ποτέ και 

| κλαύση 
είπέ της, Δύοσμε είν’ αργά" είπέ της ναί. νά 

1 παύση 

είπέ της οτι μόνος σύ, θά μένης συντροφιά μου 
γιατί μόνος κατάλαβες ίτύ τον έρωτά μου.
κι’ όταν έγώ, περίλυπος σ’«ζήλευα π' ανθούσες 
δέν εννοούσα πώς γιά μέ τό άρωμα σκορπούσες. 
Ναί ! ζήθι, ζήθι, Δύοσμε, στή κλίνη τή στερνή 

νά δίδης ίσκιο κι’ ώμορφια, στό δύστυχο κορμί 
[μου 

Έν tlopisi’oii
Π. Ν. Διβίρης

ΐ

Ί1 >'»

•b
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Μ Α Γ I K Η Ε I Κ ίΐ Ν ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
T=

Tx

(4- ΙΙαγική «Ιχών.

Ποί βλίττετο τήν αδελφήν τη;: ή άα9ενή; μό
νον την μητέρα τη; βλέπει.

ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΤΑΣΚΗΣΕΙΣ
6α· Αίνιγμα

7ο Λρΰιτον μοι· nr*  όνομα 
άγια; γυναίκα;

Τό δεύτερόν μ*  έπι&υμεϊ 
έν alia χα9εοιόι;

Tv oerozor ειν όνομα γλυκά 
χαρά οκορ.τίζει »'3ώ χαί έχει.

66 · Γρίφο,
Ο ποιο; ,τολϋ

κλο αλα
«7. Έλλέιχοοΰμφωνον

Η + . + 1 + ει 4- ε α-|-α-]—α ι α
Κιββό;.

Β. Γ. Έκοίερινον'ίίρ. Αελτάριον ΐλήφΰη. 
'.Ιναμένομεν, ώ: γράφετε. — Α. Λ. Άμιββόν. 
Συ; ένεγράφαμεν καί άπεοτείλαμνν φυλλάδια 
καί ιιπόδειξιν. —Γ. Μ. Ροοτόβιον. Έ.τιοτολή 
μετά ονι δρομή; ελήφϋη. Ενχαριοτο'μιν.—Ν. I. 
31. 1Ηρολί»Λν.Έ3.^φί*>;ααχ  ΰλα χαί ϋά δημοαιεύ- 
οιομεν,δτι five δυνατόν,ένεκα λογοκριοία; όμορου 
κρότου;.— J. IS. Λάρισαχν. Βραχεία ίλήφ&η. 
"Εχει καλ'δ;. *Αναμειομεν, <'·; γράφετε. — '41. 
Λ. Σΰρον. Ζητούμενα φυλλάδια αά; ίίπεοτύλη- 
οαν. Στέλλονται προ καιρού αυτόθι. Γράφομεν. 
—Ε. S- Σουέζ. Αελτόριον ίλήφθη. Α.τηντήαα· 
μεν. ·— Δ. Κ. Κων}»ολιν. Συνδρομή μετά κο· 
λακευτικωτάτη; έπιοτολή; οα; έ1.ήφϋη.Σα; εύγα- 
ριοτοϋμεν. Εΐαΰε ύανμάοΌ; ε!; τήν τακτικήν 
σα; — ίΙΙ. II. Τρίπυλιν. Έλήφθηοαν, έχει κα
λοί;. &ά θα; ευχαριοτήοωμεν δεόντοι;.— Κ. Κ· 
Ιΐά-ΐρα,. Άποροί με>· δι’αναβολάς.’ΙΙ ανατροφή 
οα;. νοιιΐζομετ, ι'εν πρεπει νά έ.τιτοέπι, τοιαύτην 
ανμκιοιφοραν.

ΜΙΣ ΙΙΝΕΥΒΠΙΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙ 18 ΤΕΥΧΟΥΣ

5.5. Χείλη—Χΰή-δϋ. Ή Σκύλλα, δ Μανάβη;, ή 
Σελήνη, 57. Ουδεί; 5 οοφιυταιο;. ΰ8. Μάϋε καλά τον 
χαρακτήρα οον-

Λύται. Στάμο; Πάγκαλο; έκ Ζίφτα; S. —J. Γειορ- 
γιάδη; ϊ{ ΆδηιΣν 4. — Ρ Πανταζάκη; έ; Αθηνών 
‘-‘—Π. Α. ίκ Πειραιά; },~ΰ. Σφυοή; έκ Σύρου 4.

ΜΙΚΡΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΙ ^1

NEON άο'.στυζφχτί/.^ν Κυυοϊέυν Δ. ΙΙαπα- 
ϊί<ιόί*.Μ.  Έν Κ·/.<ϊ(·>. ’O3i; Έ7. Μχνκζ., 
Ένχντ'. Άγγ/.'.κυ’ϋ τη^ΐ-.φκουυ.

Κόιιαωσ*.;  Άνδιών μ.\ Κυριών άρίσττ,, έν τώ 

•ζ.χτχβττ,υ.ατι τ, ζ.χτ ’ υ·.κ·.ν. Μίγκ/.r, τυΛΐ.ίγη 

άρωιζ.χτων, ράΛδων, /α’.υ.υίϊτών, ψηκτρών χτλ.ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

STOP'S ΙΘΟ7
"Εκαότον Γο<ιμιιάτι<»ν id^Fov Γπά τάς τν«ί<ίαοα<· ι:Ζη<»ώθεις 

τιηάται όμαχμών τε«ί«ίάοων.
"Εκαιίτον Γμαμμάτιον ιΟ^ϋον οιά μίαν τών τεΟιίάοων kJ.ii- 

οώιίεων, τιμάται δμανμϋς.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΗΡΛΣΕΠΣ
‘Έν Μέγα ζ.έΔο;
“Εν Κέίοος
Έν Κέίους .
Τρία Κέίοη έχ 5,000 
Π«ντιΚέ:3η έχ 1,000 
411 Κέ:5τ, έξ
578 Κέ_;?η έκ

100 .
50 .

• ε; 100,000 Δ;·
• έξ 25,000 Δ:.
• έχ 10.000 Δ;

15,000 Δ
5,000 Δ

4! 100 Δ
28,900 Δ

I ΚΕΡΔΗ ΑΜΦΟΤΕΡίΙΝ ΚΑΒΡίΙΣΕίΙ’ί
♦
* 4 ΜεγάλαΚέ:3η έξ 100,U00 400,000Δ:.

4 Κέρδη .
4 9

»Ρ β *• ·
• £Χ

25,0011 1 ιιι>,000 »
1 ιι,ιΟιΟ 4ο,ι·00 ·

12 » • εχ ι.,ιιυο ΰο,ΟΟυ »
20 » . έχ 1,00c 20,000 »

1644 » • * 
• ε; 1πι· 164,40ι· »

2312 - έχ 50 115,600 »

Έν 5λ<υ Κί:5τ, ΟΟΟ,ποΟ 
Ό Διευθύνω. Τμημχ·α5/.η;

Γ. .V. ΚΟΦΙΧ.4Σ

Έν άλω Κέςοη 225,000
Ή χώΤ,ν,Δέ; άρχέται 10η *Ακρι).1ον  1907

Έν Άϊήναιί "(, 31^ Msptlcv 1907
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