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αμβανομένου ώς δεδομένου, 
δτι σιρώμα τύργης ίνδς μέ
τρου απαιτεί δν η αιαινα περί
που κα) έκ τοΰ Αριθμού τοΰ 
ένός μέτρου μώ·ον τό 1 )5 θά 
μείνη κατά τήν είς άνθρακα 
μεταβολήν *,  έξάγεται, δτι 
πρός σχηματισμόν 40 — 50 
μ. πάχους στρωμάτων, μό
λις χιλιάδες ετών θά ηααν 
τόν Αριθμόν δέ τούτον 

δέον νά προστεθή κα) τό ποσόν τών ίτών 
τών άπαιτουμέιων πρός σχηματισμόν τών μι
κρών ξένων στρωμάτων, τών έναλλασσομένων 
πρός τά τοΰ λιθάνθρακας,σχηματισμόν βραδύ
τατοι·, Αφού καί ζωικά λείψανα Απετίθενιο εις 
βάθη λιμνών μεγάλων, παρακτίων. Οΰταις ό 
I leer δι’ ιδίας μεθόδου υπολογίζει διά τά λι
θανθρακοφόρα τής χώρας τοΰ Galles 2 στρώ
ματα 640,000 έτη,ενώ ό James Dana δι’δΑ»;»· 
τήν λιθανθρακοφόρου 2.000.000.000 ετη.

Έκ τής τοιαύτης δμως όποθέσεως κα': έκ 
τής παρατηρουμένης εναλλαγής στρωμάτων λι - 
θάνθρακος μέ τοιαΰτα έκ κροκαλοπαγών και 
ψαμμιτών,έφαίνετο νΰν προβαλλόμενοι· τό ζήτη - 
μα,πώς έπήρχετο ή διακοπή τοΰ τοΰ λιθάνθρα- 
κος σχηματισμού κα! ή κατά ταύτην έπίστρω- 
σις υλικού διαβιβρωοκομένου υπό τών δδάτωΐ’ 
άπό τά όρη. Κα) δέν έβράδυναν νά δώσωσι και 
εις τοΰτο οί τής θεωρίας ταύτης ίδρυτα) τήν 
λύσιν, δτι συχνά σννέβαινον μετακινήσεις τοΰ 
έδώ/ους. "Εδαφος δηλαδή ελώδες πληρωθεί·

1 Λότι γώρον πίεσις.
~ .V»poc τής Μ. Ιήιΐιτω ίιιν πγός τά Α. τής ’Αγγλίας 

ρι Λιθιινθμιχοιμψιι δρη. 

τύρφης, είτε διά καθιζήσεως, είτε διά δισρρή- 
ξεως τών φυσικών προχωμάτων, κατήρχετο 
υπό τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, δτε ή βλά- 
στησις διεκόπτετο και στρώματα ίλύος, υπό 
τών έκβαλλόντων εκεί ποταμών φερομένης, 
έσχηματίζοντο, είτε καί δι’ Αποθέοεως οστρά
κων θαλασσίων ζώων. Ή λί,.νη ούτως έπλη- 
ροΰτο και τά φυτά ήδύναντο νά έπαναρχίσωσι 
βλαστάνοντα.

' H απλή δμως αϋτη έξήγησις καθίσταται Α
πίθανος, καθόσον,έάν πράγματι τοιαΰται κινή
σεις έγένοντο,δσον και βραδεΐαι Γιν ήσαν.μακρό- 
τα ταχρονικά διαστήματα απαιτούσε κα) Ασφαλώς 
θά έπέφερον διαταράξεις μή Λφίνοντα είς όρι- 
ζοντίαν θέσιν τά οχηματισθέντα ήϊη στρώματα.

Έν τούτοις δμως ή θεωρία αύτη, τοΰ αυ
τό χ θ ο ν ι σ μ ο ϋ κληθεΐσα, κατ’ Αρχάς έ- 
κ.νριάρχει και έπί πολύ Απρόσβλητος έθεωρεΐιο, 
άχρις ον αϊ έρευναι τών 2 γάΠων •/βωλόχων 
τοΰ Grand’Enry κα) τοΰ Fa,yol, άμφοτέρων 
διευθυντών λιθανθρακωρυχείων κατέληξαν είς 
αντίθετα έςαγόμενα, ίδρύσαντα τήν θεωρίαν 
τοΰ έτερο χ θ ο ν ι σ μ ο ΰ·

Κατά τόν Grand’ Enry παρατηρήσαντα 
και έξετάσαντα μικροσκοπικώς τεμάχια άνθρα- 
κος συχνά παρουσιαζόμενα υπό μορφήν σειράς 
ζωνών παραλλήλων εναλλάξ Αμαυρών και λαμ
πρών, έπ) τομών καθέτων πρός τήν διεύθυν- 
σιν τών στρωμάτων, εύρίσκονται έν ταϊς τε- 
λευταίαις ταύταις, χρώματος μαύρου γαγάτου, 
δέομαι λεπτών φλεβιδίων, ένθα ευκόλως Ανα
γνωρίζονται παροχαΐ φυτικών κυττάρων.

Επίσης Ανευρίσκονται τμήματα πεπλατυ
σμένου στελέχους πτέριδος ή καλαμοδένδρου μέ 
τό κεντρικόν τής έντεριώνης μέρος διά διαφραγ
μάτων χωριζόμενον,άλλοτε δέ νεύρα έκ τίνος 
τά μάλα εις τόν σχηματισμόν τοΰ λιθάνθρακας 
συντελέσαντος φυτού, τοΰ κ ο ρ δ α ιτ ο υ·

Έτι δέ περαιτέρω <5 Grand’ Enry έξετά- 
ζων κατέληξεν εις τό συμπέρασμα, δτι δ λιθάν- 
θραξ οόοιωδώς έκ φυτικών λειψάνων διαφό- 
ρως ήλλοιωμένων συνιστάμενος, είναι Απατε-
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λεσμα μεταφοράς δι’ έπιπλεύσεως Ιπί ποτά ■ 
μίων ΰδάτων.

’Ιδού έν πλείοσι λεπτο/ιερείιιις ή θεωρία 
αντη ή μάλλον βάσιμος.

Είχεν είοέλΟη ?} γή εις τήν λιθανθρακοητό- 
ρον εποχήν και ή θάλασσα, ήτις περιωρίζετο 
μάλλον προς τάς Β χώρας ,έπεξετάθη νΰν προς 
τΐις μεσημβρινός, ενώ συγχρόνως έν έξάρσεως 
στερεός γης υπέρ την θάλασσαν γενικόν φαι
νόμενο)· ίπροξένησεν έ.τί τών αρχαίων ηπείρων 
σειράν παραλλήλων πτυχών, διδουσών αϋταΐς 
όψιν ορεινήν. Τών πτυχών τούτων τά χαμη
λότερα μέρη μετεοχηματίσθησαν ε’τα υπό τοΰ 
ΰδατος.καλί’φθέντα εις λίμνης. Ύπό τήν επή- 
ριιιαν άγρας και βαρείας Ατμόσφαιρας καί θερ- 
μότητος Αρκετής, βλάστησις περισσή έκ τών 
ανωτέρω μνημονευθένιων φυτών κατέλαβε τάς 
δχθας τών λιμνών τούτων, καθώς επίσης κ ιΐ 
τάς κορυφής και κλιτός τών υρέων- Μή υπαρ- 
χουσών τότε ωρών τοΰ έτους,ή βλάστησις αΰτη 
ήτο αδιάκοπος και παρά τους πόδας τών με
γάλων δένδρων λείψανα φυτών ταχέως ξηραν- 
ϋέντων συνεσωρεύοντο κατά τεράστιας ποσότη
τας. Έκαλύπτετο οντω ιό έδαφος διά παχέος 
στρώματος φυτικών λειψάνων, τών μέν μόλις 
ήλλοιωμέτων, τιόν δέ. σχεδόν τελείως αποσυν
τεθειμένων. Βροχών συχνών ορμητικών τά 
ΰδιιτα μ,εθ’ ορμής βέοντα έφ’ όλων τών κλι- 
ιύων παρέσυρον είς τάς λίμνας μετά τής άμ
μου, τυΰ πηλού καί τών κροκαλών καί τήν 
φυτικήν ίλυν, ενίοτε δε και δένδρα ολόκληρα, 
ώς πτέριδας μέ ολοκλήρους τάς ρίζας των. 
Κατά τήν ίκβολήν τών ύύάτων είς τάς λίμνας, 
ώς και σήμερον παρατηρεΐται, τά δρμηιικώς 
εΐοβάλλοντα υύατα έχανον τήν ταχύτητά των 
καί τά διάφορα τότε μετοφερόμενα υλικά έ·χω- 
ρίζοντο άναλόγως τοΰ βάρους το»·. -Ίί κροκό ■ 
λαι, αί άμμοι, ώς βαρύτερα κατέπιπτον παρά 
τό στόμιον. σχηματίζουσαι στρώματα πολύ κε- 
κλιμμένα. ενώ οί πηλοί καί ή λεπτοτάτη ιλύς 
περαιτέρω παρασυρόμενοι έστρωννύοντο ήρεμα 
μέ '.έλοφράν κλίσιν καί ή φυτική ίλές παρ’ αυτά 
δριζοντίως, Νέον υλικόν εκ τών βράχων πη
λοΰ καί χώματος διά νέων υδάτων βροχής τό 
η ντικόν τοΰτο στρώμα καλύπτει καί εΰκόλως 
τά φυτικά λείψανα δυνανται μακράν τοΰ Αέρος 
διά μιας βραδείας υξειδώσεως τοΰ ύδρογύ 
νου των είς άνθρακα βαθμιαίως νά μεταβλη- 
θώοιν.

Τοιαΰτη ή εξήγησις τοΰ σχηματισμού τών 
στρωμάτων είς τάς λιμναίας λεκάνας καί 
άν που παρατηρεΐται παρεμβολή στρωμά
των άνθρακας πλουσιωτέρου είς αέρια καί έλαια, 
τοΰτο ευκόλως εξηγείται, έκ τοΰ ότι τά λείψανα 
τά φερόμενα ήσαν είς διάφορον βαθμό·· άπο- 
συνθέσεως καί διαφόρου φύσεως, τών φλοιών 
λ. χ. δνναμένων νά καταστώσιν πλουσιωτέρων 
είς έινθρακα ή τά φύλλα, οί καρποί κ.τ.λ. 'Ε

πίσης φυτά τινα δυνατόν νά ήσαν πλέον ρητι
νοφόρα, καί τά τοιαΰτα νά ήσαν ενίοτε άφθο- 
νώτεσα. .1? διάφοροί δηλαδή τής ποιότητας εί
ναι Αρχικοί,προερχόμενοι έκ τής διαφοράς τής 
φύσεως τών φυτών.

Έξ άλλου κατά τήν δρμήν καί τήν διεύθυν
ση· τών πλημμυρών, αί προσκομιδή! τών φυ
τικών υλών ύπέκειντυ είς μεγάλος Αλλοιώσεις 
ι ιιτοπίυυς καί ίσχηματίζοντο τότε ονχί στρώ
ματα καθ’ αύτδ, άλλα φακοειδείς σωροί, περί- 
πλέκοντες νΰν τήν έξώρυξιν λόγτρ τής μικρός 
συνεχείας των. Έν ουιόλφ δηλαδή πάσοι αί 
πολύπλοκοι διατάξεις τών στρωμάτων τοΰ λι- 
θάι θρακος εξηγούνται ούτως ευκόλως, χωρίς 
νά είναι ανάγκη νά έπικαλέσθώμεν μετακινή
σεις τοΰ εδάφους. Άφοΰ δ' οΰτω δ σχηματι
σμός έΐ·ός στρώματος ήτο αποτέλεσμα μιας 
πλημμύρας,όλοι υί υπολογισμοί οί έκτιμώντες 
είς χιλιάδας ετών τήν διάρκειαν τοΰ σχηματι
σμού της πίπτονσι.

1Ίρός Απόδειξη· τής θεωρίας τούτης έχομεν, 
όιι σπανίως είς τάς μεγάλος τοΰ Βορρά λεκά
νης υπάρχουσιν όρθια στελέχη. 'Ανεξήγηταν 
Αληθώς,αν υποτεθή, ΰτι αόται είναι δάσος εν 
τή θέσει του, ένφ ευκόλως εξηγείται, υποτιθε
μένου, δτι ό σχηματισμός έγίνετο εις μεγάλην 
Απόσταση· άπ’ εκεί όπου άνεπτύσσετο ή βλά- 
στηοις· ούτως ώατε τά φυτά κατά τήν μεγάλην 
πορείαν, ήν έκαιιον,ήτο δυνατόν νά θριιυσθώ- 
σιν τις τεμάχια.

Έιέρα άπόδειξις είναι, δτι άπαντώμεν ενίοτε 
στελέχη >ιτ·ά μέ τάς ρίζας πρός τά ιίνω, καί 
πρός τούτοις κατά τό πλεΐστον τά κάθετα ή δ- 
λίγον κεκλιμμένα δπανττ&αενο στελέχη στε
ρούνται ριζίϊιν.

Έπιπρσσθέτως έξετάζοντες πώς περιβάλ- 
λουσι τά στρώματα κορμόν τη α κάθετον, πα- 
ρατηροΰμεν, δτι είς τό μέρος της επαφής ελα
φρώς άνεγείρονται πρός τά άνώ. τοΰθ' υπέρ 
ακριβώς δεικνύει,δτι ή άπόθεσις τών στρωμά
των τούτων έξετελέσθη έν ΰδατι κινούμενα) είς 
επαη ήν μέ ίί α κορμόν μεταη ερόμενον υπό τοΰ 
ρεύμανσς, πιθανώς δέ καί περισιρεφόμενον. 
ουχί δ’ ήσύχως καί έπιτοπίως.οιε δ πηλός θά 
περιέβι λλε τόν κορμόν πέριξ δριζοντίως.

1 Ιαρεθέσαμεν οΰτω τάς 2 θεωρίας, ών μάλ
λον πιθανωτέρα ή/ιϊν ή δεύτερα φαίνεται, ή 
καί νΰν επικρατέστερα. Οΐαδήποτε δμα)ς τού
των καί άν άληθεύη, δ περαιτέρω μετά τήν 
υπό τής ίλύος κάλυψιν τών φυτικών λειψάνων 
μετασχηματισμός αυτών είς άνθρακα έγένετο 
ώς έξης :

Τή έπιδράσει τής εκ τής γης θερμότητος και 
μακράν τοΰ άέρος, τών καλυφθέντων υπό τών 
δδατογενών στρτομάτων φυτών, τά συστατικά 
στοιχεία, δηλ.αδή άζωτον. υδρογόνον και υξυ- 
γόνον ίνοΰνται μετ’ άλλήλων καί σχηματίζουσι 
διαφόρους ενώσεις : οΰτω μέρος μέν τοΰ δν- 

θρακος μέ δξυγόνον άπετέλεσαν άνθρακικόν 
δξν, έτερον δέ μεθ’ υδρογόνου τό γνωστόν άέ- 
ριον τών λιθανθράκων, τό μεθάνιον. "Ι'δωρ 
ίπίσης έσχηματίσθη καί άλλα άέρια τίτινα άπέρ- 
χοιπαι, ενώ μικρά ποσότης άνθρακας, ουτινος 
τό ποσόν είναι πάντοτε μεϊζον 
τοΰ άπαιτου/ιένον δπως ενωθή 
μέ τό δξυγόνον καί τό υδρογό
νο)·, μένει. Οΰτω προϊόντος τυΰ 
χοόνου εμπλουτίζονται είς άν
θρακα τά στρώματα μέχρι τής 
τελείας έξανθροκώσεως. Τού
τον ένεκα, οί άνθρακες άρχαιο- 
τέρας γεα>λογικής περιόδου, οί 
άνθρακΐται, είναι πλουσιώτεροι 
ή οί λιθάνθρακες, ένω οί λιγνί- 
ται ή γαιάνθρακες νεωτέρων 
γεωλογικών περιόδων είναι πτω
χότεροι.

Οΰτω λοιπόν έν τώ παμμέγι
στα) τής Φύσεως χημεία) συσ- 
σωρευθέντα τά άφθονα τότε 
φυτά ήλλοι.ώθησαν καί είς άν
θρακα μετεβλήθησαν.

ΊΙ πλήρης άνθρακικοΰ ο
ξέος Ατμόσφαιρα τής τότε επο
χής, διά τών φυτών τούτων ά- 
παι τούντοη· καί ποραλαμβα- 
νόντων άνθρακα ά.π’ αυτής, έ- 
καθαρίοθη, χο'ι νέα καλλιτέρα 
οργανική ζωή επί τοΰ ήμετέρου 
πλανήτου άνεφάνη. Ζώα άδυνα- 
τοΰντα νά ζήσωσιν έν τή πρυτέ- 
ρα βαρεία ν.τμοσφαίρα, άφθονα 
μετά’ ταΰτα έξηπλ.ώθησαν. Τήν 
πένθιμοι· σιγήν τήν ίπ< τοΰ πλ.α - 
νήτου μας τότε επικρατούσαν, 
διεδέχθησαν αι φω··αί τών δια- 
φόροίν άεροπνόο)ν ζώων,τήν έν 
είδει πεπλεγμένων όγκων μέ φύλλα ώχρα καί 
ασθενή φυτικήν βλάστηση·, άκμαία νΰν δίκην 
πρασίνου φυτεία διαδέχεται. Οί μακρυί αιώνες 
καθ οΓ·ς τό στερέωμα μέλανες σωροί νεφών 
έκαλυπτον παρήλθον και τέρπουσαι αί ζωογό
νοι τοΰ ήλιου άκτϊνες την δμιχλώδη καί σκο
τεινήν άτμόσφαιραν διαοχίσαοαι, έχαιρέτισαν 
νΰν τό πρώτον τήν γήν έκ τοΰ κυανού στερεώ
ματος τών αίθρίτον ουρανών. cII δέ γιγάν- 
τειος βλάστησις ένετάφη είς τά βάθη τής γης, 
και έπιμελώς υπό τής Φύσεως διεφυλάχθη έν 
τούς κόλποις αυτής, ΐνα ίκταφή τότε μόνον δταν 
αί άνάγκαι τής προόδου τοΰ διγαπητοΰ τέκνου 
της άπαιτήσωσι τήν χρήσιν τής κεκρυμμένης 
χάριτος ! !

Τ’. ΓβΩΡΓΑΛΑΣ
/)ο>;Αός Ό ΐ’χτο.Ιοχίχς χ»1 Γτω.?ο)·<’«ς 

ΐν τω Πο.Ιντυ/νιίω.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Ιίατά τής μεγάλης χρήόεως τον Τεΐον» 

Καόί καί τής Σοκολάτας·
'II άγγλική Κυβέρνησις ϋέλουσα ιά εξακρί

βωση τήν βλάβην έκ τής χρήσεως τών Ανωτέ

KOFMOS ΔΕΝΔΡΟ"! ΕΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΡΤΧΕΙΟΥ

ρω ποιων, διέταξεν εν πολύ σκληρόν περίερ
γον πείραμα,έξ ο'·, λέγεται, όρμώμενοι υ'ΤΔγ- 
γλοι δέν πίνουσι τέϊον, καφέ καί σοκολάτα.

’^4ντί νά θανατώσωσι τρεϊς καταδικασμένους 
είς θάνατον, επέβαλαν είς αυτούς, ανήθελοννά 
παρατείνωσι τώ· ζθ)ήν των,νά τρέφωνται εφε
ξής άποκλειστικώς ό μέν έκ τεΐον, ό δέ ίκ καφέ 
καί <5 τρίτος έκ σοκολάτας.

Οί κατάδικοι άνογκαστικώς έδέχθησαν καί 
ό μέν διιιτρεφόμενος έκ τεΐον, έζησε περίπου 
τρία έτη. κατσλήξας βαθμηδόν είς σκελετόν.

'Ο διατρεφόμενος έκ καφέ έζησεν είκοσι 
δύο μήνας, έπέθανε δέ έν άφορήτοις βιισάνοις 
καί κατετρώγετο, ώς έλεγεν, ύπό εσωτερικής 
φλογός.

Ο δέ διατρεφόμενος διά σοκολάτας έζησε 
μόνον οκτώ μήνας, τό δέ σώμα περιήρχετο 
βαθμηδόν είς Αποσύνθεση·. Φ,ΙΙ.
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ΑΙ NEQTEPAI ΠΡΟΟΑΟΙ

ΤΟΎ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ

Α
πό τίνος εν Ευρώπη παρατηρεϊται 
μεγάγη άμιλλα περί την έξεύρεσιν 
τοϋ μέσου τής πηδαλιουχήσεως 

τοΰ αεροστάτου και έκάστοτε δ ευρωπαϊ
κός τύπος μετ' ενθουσιασμού μάς πληρο
φορεί περί νέας επιτυχίας, είτε έν Γαλ - 
λία, είτε έν Γερμανία και Λονδίνω. Ώς 
φαίνεται δε, τό γε νΰν έχον, ή αεροπορία 
ευρίσκεται είς τήν ήμερησίαν αυτής διά
ταξη·, καθόσον ακριβώς ήδη ζωηρώς κα 
ταγίνονται πανταχόθεν τις rd επικράτηση 
είς τήν άνακάλυφιν του, Γάλλος, Γέρμα 
νός, Αμερικανός ή "Αγγλος.

Μετά τήν άνακάλυφιν τού Βραζιλιανού 
Σάντος Δουμόν, οστις κατήγαγε τόν πρώ
τον θρίαμβον έν Παρισίοις, πρό ολίγων 
έτών, διά τής άνακαλύφεως τού όντως 
παραδόξου αεροστάτου του, δι' ού περι
ήλθε τόν πύργον “ Αϊφελ και εΐτα ασφαλώς 
έπανέκαμφεν είς τόν τόπον τής αφετηρίας 
του, παρουσιάσθησαν έτεροι εσχάτως έν 
Βερολίνω καί Γαλλία,οϊτινες και ούτοι δι.· 
εκδικούσι τά πρωτεία δι’ ετέρου νεωτέρου 
καί άσφαλεστέρου μηχανήματος των. Και 
είσέιι δέν έτελείωσαν αί πειραματικοί 
έρευναι έπΐ τών αεροστάτων τούτων, οτε 
ήδη αναφαίνεται επί τής σκηνής έτερος 
γάλλος, ήτοι τέταρτος σχετικός εφευρέτης, 
οστις διά τεωτέρου καί πρακτικωτέρου αε
ροπόρον συστήματος διεκδικεΐ τό βραβεϊον 
τής ευρεσιτεχνίας. Ούτος όνομάζεται Γο 
βέρτος Ένώλ ΙΙελτρί και προσεκάλεσεν 
έσχάτως εν ΙΙαπούκ, πλησίον τών Βερ 
σάλιων,τούς διαπρεπείς επιστήμονας γάλ- 
λους ,δπως παρακολουθ ήσωσιν έκ τού πλη 
σίον τά αεροπορικά πειράμτιτά του σχε ■ 
τικώς τή πηδαλιουχήσει τού αεροστάτου. 
“Οντως δέ τοσούτον εκπληκτικά άπέβη- 
σαν τ<ί αποτελέσματα, ώστε τώ παρέσχον 
μεγάλην ένθάρρυσιν διά το μέλλον.

’Ιδού δέ τί έγένετο, ώς γράφουσι τά 
τελευταία γαλλικά φύλλα. 

«'Εν τή πανηγύρει ταύιη παρέστησαν 
τά προεδρεία τών αεροπορικών συλλόγων 
τών ΓΙαρισίων, καί άλλων γαλλικών πό
λεων, ώς καί αντιπρόσωποι διαφόρων τοι 
ούτων τής γείτονας ’Αγγλίας.

ΙΙερί τήν δευτέραν μ. μ. ώραν τό άε
ρόστατον τοϋ κ. ΙΙελτρί, εύφυέστατον όν

τως μηχάνημα, φέρον σχήμα μεγάλης καί 
πελωρίου χ ρυσαλλίδος, μέ αναπεπταμένος 
πτέρυγας, έξήχθη τού αμαξοστασίου,έν ω 
έφυλάσσετο καί μόλις ήτοιμάσθη πρός άνύ - 
φωσιν, έπέβη αύτοϋ ό εφευρέτης καί κύ
ριός του κ Ένώλ. ΙΙελτρί, τών παρισταμέ- 
νων μετά σνγκινήσεως καί περιέργειας 
παρακολουθούντων τά μενόμβτα.

Ό μηχανισμός του κάτωθι ευρισκόμε
νος καί άποτελούμενος έξ επτά κυλίνδρων 
δλως πρωτότυπος καί ιδιόρρυθμος έτέθη 
τότε αμέσως είς κίνηοιν καί τό άερόστατον 
μεγαλοπρεπώς ήρξατο νά ύφώται, χωρίς 
rd δονήται όπως τά άλλα, μετά ταχύτητας 
πεντήκοντα χιλιομέτρων καθ’ ώραν, έκτε- 
λέσαν ούτω άνωθι τοϋ έδάφονς διαφόρους 
ελιγμούς, άνελθόν καί κατελθόν είς διά
φορα ΰφη,πλησιάσαν τό έδαφος κατάβού- 
λησιν τού διευθύνοντος αυτό κ. Πελτρ\ 
καί εΐτα πάλιν άνελθόν μέχρις ύφους 150 
μέτρων. Τό άερόστατον πειθήνιον πάντοτε 
είς τάς διευθύνσεις τού πηδαλίου κατήλ- 
θεν είς τήν γήν διά μέσου τοΰ πηδαλίου 
του καί εΐτα πάλιν άνήλθεν άνωθι τών 
θεατών, έκτελέσαν μέγαν κύκλον, οστις 
όμολογουμένως ένεποίησεν μεγάλην έντύ 
πωσιν αύτοΐς, διά τε τήν ταχύτητα καί 
ακρίβειαν τής έκτελέσεως.

Κατά τήν τελευταίαν όμως κέθοδον αυ
τού είς τήν γήν, προσέκρουσεν ή μηχανή 
έπΐ τοϋ έδάφονς καί έβλάβη, οπερ ατύ
χημα ήνάγκασε τόν τολμηρόν αύτοϋ έφευ 
ρέτην rd διακόφη τά πειράματά του. 
Μετά τήν επισκευήν όμως τής μηχανής 
και τών βλαβέντων δύο πτερύγων, θά 
έπαναλάβη καί πάλιν αυτά ό κ. Ροβέρτος 
ΙΙελτρί καί έλπίζεται,ότι θά έκτελ.έση πολύ 
έτι καλείτερα πειράματα.

Κατά δέ τήν πρόχειρον μετά τάς προ
καταρκτικός ταύτας δόκιμός κρίσιν τών 
παραστάντων, τό νέον τούτο αεροπόρον 
σκάφος κρίνεται κατά πολύ τελειότεροι· 
τοϋ τε τοϋ Σάντος Δουμόν καί τών άλλων.

Φ. Π-

·>

ΕΝ «Λ ΕίΙΙ ΤΗΣ ΙΕ·Ι

Δ
ιακρίνω έζ πρώτης οψεως την κυκλοτερή 
μορφήν της, ώς κζΐ την χαρακτηριστι
κήν όρεογραφίαν χύτης.

Ό υ.έγζς δεξιός κύκλος, τοΰ όποιου τό βάθος 
εινε έπαίσθητως πεπιεσμένον, εινε ό τοΰ ΙΙτο- 
λεμζίου. είς τών μχλλων γιγαντιαίων έξ όσων 
υπάρχουν είς τήν επιφάνειαν τοΰ πλανήτου μ.ας.

Ή διάμετρος αύτοϋ, εινε 18.’> χιλιομέτρων, 
ώς λέγουν οί αστρονόμοι.

Κζΐ ή κυκλοτερής οροσειρά, ή αποτελούσα, 
τό όριον αύτοϋ, ύύοΰται είς μερικά σημεία είς 
2,000 κζΐ 2,500 μέτρα.

Ήδη βλέπω μερικούς άλλους κύκλους.
Ό μέγας αριστερός κύκλος φέρει τό όνομα 

τοΰ « Άλμπζτίνη». τοΰ διάσημου εκείνου Ά- 
ραβος αστρονόμου.

Ύπεράνω τοΰ «Ιΐτολεμζίου» βλέπει τις ένα 
μικρόν κατάμζυρον κύκλον, είς τόν όποιον τό 
ηλιακόν φώς δεν φθάνει μέχρι τοΰ βάθους καί 
είναι περίεργος.

Εινε ό «Έρσχελ». τοΰ όποιου ή διάμετρος 
αριθμεί 39 χιλιόμετρα κζ> τό βάθο: υπερβαίνει 
τά τρισχίλια μέτρα.

'Ολίγον παρέκει εινε ό κύκλος τοΰ Ί'λζμαρι- 
ώνος, τοΰ όποιου ή διάμετρος φθάνει τά 8·> χι
λιόμετρα. Οί ζ. κ. Έρσχελ κζΐ Φλζμζ.ριών 
τούς ζνεκζλυψζν.

Φζίνετζι δέ προσέτι αρκετός αριθμός κύκλων 
διαφόρων, ποικίλων μεγεθών, αναμιγνυόμενων 
κζΐ συγχεομένων πρός άλλήλους. ών ούδόλως 
γινωσζετζι ό σκοπός.

ΊΙ τοπογραφία αύτη είνε έντελ.ώς διαφορε
τική άπό τήν τής υ.ετέρας σφαίρας.

Καί φαίνεται ώς αποτέλεσμα ταραχοποιών 
δυνάμεων, γονίμως ενεργών εν τω παρελθόντ·.. 
έξ ού έξέλιπεν ή ατμόσφαιρα.

Ύύώμζτα εκεί ζπέρζντζ διζκρίνοντζι.
Κρημνοί ατελείωτοι εκτείνονται. 
Γιγζντιώδεις μετζστροφζί έμφαίνοντζι.
Κζΐ φζίνετζι, ότι ή Σεληναία, σφαίρα έγε- 

νετο θέζτρον οζντζστικής διαμάχης στοιχείων, 
έξ ού καί ζπενεζρώθη.

Κζΐ οτι τά στοιχεία ζύτζ δεν ησύχασαν, έν 
τώ πλζνητη. πζρζ μόνον, όταν έξηντληθη 
τελείως ή ατμόσφαιρα εκεί.

Κζΐ τώοζ τίποτε δεν τζοζσσει πλέον την 
ήρεμον γζλήνην τοΰ ζστρου αύτοϋ.

Ιίλησιάξοντες ήδη πρός τήν Σελήνην, δέν 
πζρζτηροΰμεν κζμμίζν άπό τάς φυσικά: ζιτιζς. 
αίτινες μετατρέπουν την γήν μας είς άπερζντον 
έργζστήριον, όπου τά διάφορα στοιχεία εργά
ζονται άενάως, όπως ενωθούν ή άποχωρισθοϋν 
ή πζλαίσουν.

Κζμμίζ. θορυβώδης κατζιγΐς επικρατεί.

Ούδεΐς έκ τών τρομερών σιφώνων τών συν- 
τζρζσσόντων τάς θζλζσσζς μας άνζφαινετζι

Τίποτε ένερ- οΰν. Τό παν άκινητεϊ.
Δέν φυσά κανείς άνεμος, ούτε υπάρχει.
Κζΐ ζζνεν νέφος δεν σκοτίζει τόν ούρανόν. 

ούτε συνεπώς βρέχει.
Τίποτε βλζστησις, ούδεμία ζωή.
Ούτε ζώα, ούτε έρπετά.
Ούτε χιονίζει ποτέ, ούτε ύδωρ υπάρχει.
Ή σφαίρα κύτη φαίνεται ώς Βασίλειον γα

λήνης κζΐ ηρεμίας άπολύτου.
Άλλ ’ ή γαλήνη αύτη τής Σελήνης απορ

ρέει, καθ’ ίλζς τάς επιφάνειας άπό τό πρόω
ρον ζύτής γήρζς, ή μάλλον έκ τοϋ θανάτου της.

Διότι ή Σελήνη, κόρη τής Γή:. είνε περισ
σότερον γρζίζ άπό τήν μητέρα της κζΐ άπε- 
θζνε πρό ζύτής.

Διέτρεξεν ίσως πολύ γρηγορώτεοον τάς φά
σεις τής άστερώδους ζωής της κζΐ ησύχασε.

Καί τό άστρον αύτό, είς τό ότ-οίον όιδομεν 
τό πολύτιμον ονομζ. τής Άρτέμιδος, φζίνετζι, 
ότι έ'ζησεν έκζτομμύριζ έτών κζΐ άγνωστον τι 
θ’ άπογίνη.

Κζΐ γεννζτζι ήδη τό ερώτημα:
“Ολοι οί πλανήτζι ούτω θ’ άποθάνουν :
Κζΐ ζμζ άποθάνουν, έσζεΐ θζ διζτελεσουν 

ούτω ή κζΐ αύτοί θ’ άνζστηθοϋν, <ο: ημείς:

Φ. Π·

ΓΝΩΜΙΚΑ

Jtr εϊμείία κύριοι τής περιουσίας μας. Εϊ- 
μεί)α άκόλου&οι αυτής-

>-<

Το χρήμα απέναντι ή/ιών εΐι ικ ι, υχρόν καί 
άπιιϋές, εκεί τουνωτίον ήμεϊς εΐμεθα προ 
αύτοϋ θερμότατοι και έμπαϋεϊς

>♦<

"Οορ> δαπανά τις καί κυνι,γεί τήν εύιυχϊαν 
καί υγείαν του. κατά τοσοΰτΰν αυτοί Απομα
κρύνονται αι’τοΰ.

Ό άνθρωπος δέν είναι πάντοτε καλός, όπως 
τό άνθος δέν εινι ι πάντοτε ώρυΐον.

ζΐί μεγάλοι καρδίαι δεν είνιιι ποτέ ευτυχείς. 
Τόϊς λείπει ή τών αλλιυν ευτυχία-

Ό βίος είναι αδιάκοπος διδασκαλία-
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ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ
Ό ι’-ό ζην ιπίι^ ασιγ rev pa/ίου μιτασχημαζισμός 

ζοϋ Jivxtipyt.Uilov tic τοπά(ιοτ η pcv6lrtor.

^Ρότέως όνειρον τής άλχημίας έγένετο 
iii ήδη πλέον ή πραγματικότης. "Ηδη 

δέ δυνάμεθα τούς άσημους λίθους vet με- 
τατρέπωμεν είς πολυτίμους· Καί ιδού πώς:

Ή πραγματοποίησις αυτή, ήτις έβασά- 
νισε τόσους λαούς και διήλθε άπό δλας 
τιϊς ίστοοίας τών εθνών καί είς τό δυνατόν 
τής οποίας πολύ πρό τής έποχής μας έπί- 
στευσαν ή Αίγυπτος καί ή Χαλδαία, ή 
Ίουδαία καί ή 'Ελλάς, τήν όποιαν ό Τερ- 
τουλιανός έν Ρώμη κατηράσθη, κατά τόν 
τρίτον έτι αιώνα, τήν όποιαν άλλως τε α- 
πασα ή μεσαιωνική εποχή μας διετήρησεν 
έν μυστικότητι καί ύπό τήν διαρκή απει
λήν τής διά πυράς έξολοθμεύσεως τών άλ- 
χ η u ι σ τ ώ ν, καί τήν όποιαν άπό έκατον- 
ταετηρίδος είχον πλέον εγκαταλείπει, ιδού 
ήδη αύτη καί πάλιν αναφαίνεται έν πλή- 
οει έπιστιμότητι. καί δι’ δλως παραδόξου 
καί άποοσδοκήτου τρόπου τής επιστημο
νικής έρεννης έρχεται νά μάς έπιβεβαιώση 
τήν αλήθειαν τοΰ πράγματος.

Ό σίρ Όυΐλλιαμ Ράμσαιϋ μάς είχεν 
ήδη συνειθίση είς τό δυνατόν τοϋ μετα
σχηματισμού τής φύσεως τών μετάλλων. 
Ήδη δέ ό Γάλλος καθηγητής Βορδάς κα- 
ταγινόμενος έν τώ έργαστηρίω τοΰ Κολε
γίου τής Γαλλίας, άνεκάλυύε τόν τρόπον 
τοΰ ιιετασχηματισμοΰ τού άσήμου λευ- 
καργιλλίτου (corindon) είς χρυσόλιθον 
(τοπάζι >ν) καί ρουβίνιον· Ό έ κ. Λαπα- 
οέντ έ κοινοποιεί σε τό εύχάριστον τούτο γε
γονός έσχάτως τή ακαδημία τών Έπιστη- 
ιιών τών ΙΙαοισίων.

Άπό τίνος χρόνου ό καθηγητής Βορ
δάς κατεγίνετο είς χημικήν παρατήηησιν 
τοϋ Κυρίου καί τής κυρίας Κουρή (Curie ι 
χημικών, είς ΐϊν όμοίως είχε προσηλωθή 
ή προσοχή τοϋ μεγάλου χημικού Γερ- 
θελώ. Είναι γνωστόν, δτι τό ράδιον περι
κλείεται έντός μιν.ροσκοπικών ύελίνων σω
ληνάριων· '<> δέ κ. καί κυρία Curie είχον 
παρατηρήσει,δτι ή ύαλος τών σωληνάριων 
τούτων παραδόξως έλάμβανε πάντοτε λαμ- 
προτάτην κυανήν χροιάν. Ό δέ Βερθελώ 
υελετών τόν περίεργον τούτον χρωματι
σμόν, απέδιδε τήν αιτίαν είς ίχνη μαγ- 
γανιισίου όρυκτοϋ, τά. όποια τό ράδιον διά 
τής θαυματουργού αύτοϋ έπιδράσεως άπο 
καλύπτει έν τή ύάλω καί διατηρεί έπ’ 
αύτής.

ο ΘΑΥΜΑ
Ό καθηγητής Βορδάς θέλων νά Βα- 
δίση παραιτέρω, έμελέτησε μάλλον 

έπισταμένως τό ζήτημα, ϊνα βεβαιωθή, άν 
τό πράγμα περιωρίζετο έως έκεϊ. Συνέ
λαβε δέ τήν ιδέαν νά μεταχειρισθη φυσικά 
δύστηκτα άντικείμενα, ήτοι λεπτοφυείς λί
θους, οΰς νά ύποβάλ·/) υπό τήν έπίδρασιν 
τού ραδίου.

Έπρομηθεύθη λοιπόν έπί τούτω τεμά
χια διάφορα λευκαργιλλίτου, δυο φράγκων 
τό καράτιον περίπου, άτινα έθετο είς έπα- 
φήν μετά σωληνάριου περιέχοντος καθα
ρόν ράδιον καί άφήκε ταΰτα έν τή κατα
στήσει ταύτη έπί μήνα ολόκληρον, χωρίς 
τό παράπαν κατά τό διάστημα τούτο ν’ 
άσχοληθή έπ’αύτών.

Μετά παρέλευσιν τοϋ χρονικού τούτου 
διαστήματος, ό καθηγητής παρετήρησε 
τούς λίθους, οΰς έν τώ μεγάλω θαυμασμώ 
του άπεκάλεσεν αμέσως πολυτίμους. Καί 
όντως άπαντες οί λίθοι είχον μεταβάλει 
χρωματισμόν!

Ό έντελώς άχρους λευκαργιλλΐτις (co- 
ι·ϊηώ>η)είχε μεταβληθή είς κίτρινον χρώμα, 
ώς τό τοπάζιον, ό κυανούς λευκαργιλλΐτις 
είχε γίνει πράσινος, ώς ό σμάραγδος, ένώ 
ό ίόχρους λευκαργιλλΐτις είχε γίνει κυα
νούς, ώς ό σάπφειρος (saphir).

Οϋτω κατεσυνετρίβετο μία τών μάλλον 
βεβαιουμένων γνωμών τών σοφών, ΐσχυ- 
ριζομένων μέχρι τοϋδε, οτι έκαστος λίθος 
περιέχει εις εαυτόν ίδιον χρώμα, τό όξει- 
διόν του καί οτι μεταξύ τών οξειδίων τού
των ούδεμία σχέσις καί συνάφεια ύφί- 
σταται.

Ήδη ή αρχή τών έκπλήξεων έγένετο 
διά τής ιδιοφυίας τού πνεύματος τούτου, 
καίό Γάλλος καθηγητής Βορδάς λαμβά- 
νων άνά χεϊρας τούς μεταβεβλημένους 
τούτους λίθους, τούς μεταφέρει είς τόν 
άδαμαντοπώλην. πρός έκτίμησιν· Οντος 
δέ. δστις δέν τώ είχε πωλήσει ή λίθους 
απλούς καί άσημους, δέν τούς αναγνωρί
ζει πλέον καί ομολογεί, ότι αντί λίθων δύο 
φράγκων αξίας τό καράτιον, ήδη διατιμών- 
ται οί νέοι λίθοι αντί 45 φρ. τό καράτιον.

'() κ. Βορδάς βεβαίως τότε 0<’ι ήσθάνθη 
άφατον συγκίνησιν, ήτις θά τώ μετέδιδε 
καί παράδοξον χαράν μετ’ αδήλου τρόμου 
έν ταύτώ, δπως συμβαίνει είς τάς τοιούτου 
είδους άποοσδοκήτους μεγάλος ανακαλύ
ψεις-

Αισθανόμενος τις αίφνηοίως, δτι κέκιη- 
ται καί ασφαλώς κρατεί, δίκην λίθου έν 
τή χειοί, τό μυστικόν νά κατασκευάζει καί 
άνασκενάζη κατά Βούλησιν περιουσίας, 
αυστικόν. δπερ άπασαι αί γενεαί έπεδίω- 4

ξαν, έν έλπΐσι καί άμφιβολίαις άνά τούς 
αιώνας καί άναλογιζόμενος, δτι ίσως αύ- 
ριον, παραδίδων τό απόρρητον τούτο, καί 
προδίδων τήν φύσιν, ήτις έπί χιλιάδας 
έτών άπέκρυύε τήν συγγένειαν ταύτην 
τοϋ άσήμου τούτου όρυκτοϋ μετά τοϋ πο
λυτίμου όρυκτοϋ, θά καταστροφή τήν βιο
μηχανίαν, θά μεταβάλη τόν ροϋν τών Χρη
ματιστηρίων, θ’ άνατρέψη έν ταύτώ τούς 
υπολογισμούς τών σοφών ώς καί τών οι
κονομολόγων. τή άληθεία είναι ζήτημα, 
δπερ δύναται νά συγκίνηση καοδίας καί νά 
θορυβήση νόας.

Άλλ’οί αληθείς σοφοί καί επιστήμονες 
ούδέν έχουσι πρό οφθαλμών καί τίποτε άνώ- 
τερον θεωροϋσι τής έπιστήμης, ή δέ πρός 
τήν ανακάλυφίν άφοσίωσίςτων καί ό πρός 
τήν αλήθειαν σεβασμός των πατάσσουσιν 
έν έαυτοϊς παν αίσθημα έγωϊσμοΰ καί πά
σαν σκέύιν ιδιοτέλειας καί κερδοσκοπίας.

Ό καθηγητής κ. Βορδάς μίαν μόνον 
έπιθυμίαν έξέφρασε τότε: νά έπαναλάβη 
τά πειράματά του καί νά τά πεοιβάλη διά 
πλείονος ασφαλείας καί κύρους Εζήτιισεν 
δθεν παρά τοϋ άδαμαντοπώλου, νά τώ δώ
ση νέα τεμάχια άργιλλίτου, κατά ζεύγη, 
ήτοι δύο άχροα τεμάχια, καθ’δλα όμοια, 
δύο πρασινοειδή.δύο ΐόχοοαικτλ.

’Αφού δε παρέλαβε ταϋτα, ώς τά έπεθυ- 
μει, διεχώρισε τά ζεύγη καί διαφυλάξας 
τά δεύτερα τεμάχια έξ εκάστου ζεύγους, 
ώς πρωτότυπα, ύπέβαλε τά πρώτα είς δο
κιμασίαν, ήτοι έθετο ταϋτα είς επαφήν 
μεθ’ ένός χιλιόγραμμα οίου ραδίου.

Τό ράδιον έκαμεν έκ νέου τήνένέργειάν 
του, τουτέστιν τά αόρατα μόριά του 3αλ- 
λόντα έπί τών λίθων, είσέδυσαν έν αύ- 
τοΐς. δίκην Φωτοβόλου βομβαρδισμού καί 
μετά τινας εβδομάδας όπειραματιστής πα- 
ρετήρησεν,οτι ή αύτή έπενέργεια, ώς πρό· 
τεοον έξηκολούθει. "Ελαβε σε ιιεθ'εαυτού 
τά ούο πράσινα τεμάχια καί μετέοη παρά 
τώ άδαμαντοπώλη. δστις όμοίως μετ'έκ- 
πλήξεως παρετήρησεν. δτι ύ ύποβληθείς 
είς τήν έπίδρασιν τού ραδίου λίθος είχε 
μεταβληθή είς· πραγματικόν ρουβίνιον, 
δπερ ένώ πρότεοον. ώς· άργιλλϊτις έτιμάτο 
2 φρ.καί ίίμισυ τό καράτιον.ήδη άξιζε με
ταξύ 500 καί <800 Φράγκων τό καράτιον.

Άλλά καί οί άλλοι έπίσιις άσημοι λίθοι 
μετεβλήθιισαν ώς εξής, ύπό τήν επήρειαν 
τοϋ ραδίου. Ό μέν έρυθρούς άργιλλϊτις 
είχε γίνη ιώδης, violet. Ό δέ ίόχρους 
είχε γίνει κυανούς· saphir). Ό δέ κυα
νούς είχε μεταβληθή είς κίτρινον (τοπά
ζιον

Ώστε ούδεμία, ώς φαίνεται, διαφορά 
υπάρχει μεταξύ τών λίθων καί ένταΰθα

έπαληθεύει τό παλαιόν σύμβολον τής άλ- 
χημίας «ό δά κν ω ν δράκος- τήν ού- 
ράν του» πρός έξήγησιν, δη, τώ πο- 
λυμαθεϊ, ούτε άοχή, ούτε τέλος έν τή <1>ύ- 
σει ύπάρχει.

Ί) σίρ Ούΐλλιαμ Ράμσαιϋ διά. τής μετα
τροπής τοϋ χαλκού είς λίθιον (lithium) ιί- 
χεν αποδείξει, ότι ό μετασχηματισμός τών 
μετάλλων δέν ήτο χίμαιρα- ό δέ γάλλος 
καθηγητής Βορδάς διά τής μετατροπής 
τοΰ άσήμου λίθου είς πολύτιμον λίθον, 
άνεκάλυφε τόν μετασχηματισμόν τών λί
θων. Καί ή άνακάλυφίς του αΰτη ένέχει 
μείζονα πρακτικήν σημασίαν τής πρώτης, 
καθόσον δύναται νέι περιορίσει έφ’ όσον 
βούλεται τόν μετασχηματισμόν τοϋ λίθου. 
Λποδείκνυται δέ ήδη, δη ό λευκαργιλ- 

λϊης άπαξ μεταβαλλόμενος είς ρουβίνιον, 
διατηρεί τόν χρωματισμόν του έπ’ άπει
ρον καί δέν δύναται ν<ϊ μεταβληθή πλέον, 
ούτε ύπό τής Θερμότητος, ούτε, ύπό τοϋ 
ηλεκτρισμού.

-•Κ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΙΘΟΣ
Ούτως ώνομάσθη, Φιλοσοφικός 
λίθος, μέχρι τοϋ δέκατου ογδόου

αίώνος, ή άναζήτηοις τής μετατροπής τοϋ 
κοινού λίθου είς πολιίτιμον καί δέν κα- 
τωρθώθη τούτο- έθεωρήθιι δέ ώς έγκλη
μα ή έπίδοσις τότε καί αύστηρώς ιΐπηγο- 
ρεύθη τοϊς άναζητηταϊς ΊΙ μαγική λοιπόν 
αυτή ράβδος, είς ίΐν ό δέκατος έννατος 
αιών ούδεμίαν πίστιν έδιδεν, έπέπρωτυ 
ήδη ό γάλλος Κουρή Curie' νά τήν άνα- 
καλύι'-η καί ό γάλλος Βορδάς iBordas) 
ν' απόδειξη τήν δύναμίν της.

Ίϊ) περιέχον τό ράδιον σωληνάριον, πά
χους δύο κεφαλών κοινών καρφίδων, πρυσ- 
υεδεμένων άλλήλαις καί μήκους δύο καρ
φίδων κατά μήκος τεθειμένων, αποτελεί 
καθ’ εαυτό τήν νέαν ράβδον τής έπιστή 
μης. (baguette) τη βοήθεια τής όποιας θά 
ουνάμεθα τοϋ λοιπού νά έξευγινίζωμεν 
τούς λίθους καί ν<ϊ μεταβάλλωμεν κατ<ί 
Ίούλησιν τήν (ifiuv αύτών. Γό · ιλιαστη- • - - - μορίον του γραμμαρίου τοΰ μασιού θ 
άξίζη έφεξής ολόκληρον περιουσίαν- τό δέ 
χιλιόγραμμων θά τιμαται τετρακόσια Εκα
τομμύρια καί πλέον! ώσεί μύθος! Θ’άρ<ή 
έφεξής χιλιοστημόριά τινα ραδίου διά νά 
μεταβάλη τις- πληθώραν άσημων λίθων 
είς πολυτίμους·, άφοΰ ;Ί:αστον χιλίοστη- 
μόριον δύναται νά διατηρή έπί δύο χιλιά
δας έτη τήν ακτινοειδή ενέργειαν του.

Άλλ’ οΐαιδήποτε καί άν ιίναι αί οικονο
μολογικοί συνέπειαι τής επιστημονικής 
ταύτης άνακαλύψεως καί ό άσημος· λίθος 
ν' αποκτά μυθώδη άξίαν ή καί όπολύτιμος·
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λίθος τούναντίον νά μεταβάλλεται είς κοι
νόν λίθον καί ν’άπόλλνσι την αξίαν του 
δ^ην, δέον έν τούτοις νά κλίνωμεν τό γόνυ 
μετά σεβασμού προ τοϋ νέου τούτου θαύ
ματος, καθόσον ό άνθρωπος άφ’ εαυτού 
άπέκτησεν έπΐ τών πραγμάτων δύναμιν, 
ην μέχρις έσχάτως έθεώρουν μόνον θειϊ- 
κήν. Και ούδίμία άλλη άνακάλυύις μέχρι 
τούδε έπιβεβαιοϊ τό ύπό τίνος φιλοσόφου 
ρηθέν; α"(>,τι οί άνθρωποι ανακαλύπτουν 
και οί θεοί τό ζηλο<1>0ονοϋν»

Φ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΠΝΕΪΜΑΤΙ2Μ02 ΕΝ PDSS1A
άτγότως «X NoGofociux της /'ωσσίοι; ~·,ον- 

ιχ.1ήθιι>· ιίι: ώρηΐ'ΐι· ;ρ<./<χίρ· t<V« καρά r«l x. 
’.Iif.birhbi, xal)' >’ρ· ]·Η·υ/ιέ>·/κ-ι·ευ/ιοΓΐ«ηχψ: άπο- 
πεί'κις, ίπιτιίχθησαν τά κάτωθι Λίρ<ερ)·« φσινύ-
(uru:

(ΣυνεδοΰκΗς τΛς II ’Οκτωβρίου 1907) 
απόντες ήσαν ci κύριοι <1>ρ. Πρϊντεζης, 
Χρηστ. Άσλανίδης, Πιιν. Μι.θιάιος, 
Λέων. Σαμλίδης, Ίω. Παπαδοπού

λας καί Ν.Άοπρίδης, τούτον χρησιμεύοαντυς 
ώς μεσάζοντος. Αφού δέ έλαβον πάντες θέσιν 
πέριξ μεγάλης τραπέζης εν τή εύρεία οικία τοϋ 
κ. ΆσλανΙδου, έλαβε τήν γραφίδα καί επί φύλ
λου χάρτου, έχάραττεν ό μεσάζων βραδέως κά
πως τάς Απαντήσεις τών πνευμάτων, ώς Ακο
λούθως :

Έρώτ. ΓΙαρακαλοΰμεν νά έλθη τδ Πνεύμα 
τοΰ φίλου τοΰ μεσάζοντος Δημητρίου Κ....

Άπάντ. Παρών—Δημήτριος —’Αδιαφορείς 
τάς υποσχέσεις σου και σοί είπον άλλοτε, δτι 
θά μετανοήοης είς ιό μέλ.λ.ον.

(Τδ πνεύμα ήτον έντή γηΐι η ζωή φίλος του 
και τώ είχεν αναθέσει δύσκολου έντολήν έν 
άλλη συνεδριάσει).

Ό μεσάζων λέγει να παρακαλέσωμεν τδ 
πνεύμα να μετριάση τάς Αξιώσεις του.

Έρ. Παρακαλ.οΰμεν νά μετρκιοης τήν Απαί- 
τησίν σου, α> είναι δυνατόν. διότι είναι ύπερ
βολική είς τήν έκτέλεοιν

’.-Ι,ι. ’Αρκεί άπαξ τής εβδομάδας >·ά πράττη 
δ,τι τοϋ είπα.

Έρ Ό Νικόλαος Άσπρίδης σε παρακαλεΐ 
να παύσης να τόν καταιρέχης καί σοί υπόσχε
ται, δτι θά έκτελέση τήν επιθυμίαν σου. Λέν 
θά τδν κατιιτρέχης πλέον. Τδ υπόσχεσαι ;

Άπ. Ναι.
Έρ. Τώρα οποί' έγινεν ή επιθυμία σον, δύ- 

ΐ'οοοι να μάς κολέσης τό πνεύμα τδ όποιον έπι- 
θυμοΰμεν να έλθη.

*J.i. Ευχαρίστως.
Έρ. Παρακαλοϋμεν να έλθη τδ Πνεύμα τοϋ

Ίωάννου Άσλανίδου πατρδςτσϋ Χριστ.Άσλα
νίδου παρόντος.

Άπ. Είμαι <5 πατήρ σου Ιωάννης.
Έρ. Σέ ευχαριστεί ό υιός σου κατά πρώ

τον, διότι φανερά βλέπει τήν προστασίαν, τήν 
οποίαν τοϋ παρέχης πάντοτε είς τας δυσκόλους 
περιστάσεις καί κυρίως κατα τδ διαρρεϋσαν εί- 
κοσαήμερον διάστημα καί σέ παρακαλεΐ να τοΰ 
έξηγήσης, τί έσήμαινον οϊ παράδοξοι κρότοι 
τοΰ ώρολογίου, τους οποίους μετ’ Απορίας ή- 
κουεν έπί τρεις ώρας έκ διαλειμμάτων, τήν 
παρελθοΰσαν Δευτέραν.

Άπ. Και άλλοτε Ανεφέρατε δια τους κρότους 
τούτους καί σας’ώμίλησα,δτι είναιΠνεύματα τα 
όποια κροτούν,δπως σας ένθυμήσουν νάπροσ- 
παθήσηιε, δπως συχνότερα μάς προσκα λήτε.

Έρ. Καλώς. Ή έλλειψις τοΰ πράγματος, 
τδ όποιον τήν στιγμήν τούτην σκέπτεται ό υιός 
σου, είναι Αρχή κακού τίνος;\Πρέπει να είναι 
ήσυχος ή δχι ;

Άπ. Νά μήν Αδιάφορή.
Έρ. Μήπως συμβαίνει ήδη κακόν τι ;
Άπ. Όχι· Αλλά ίσως Αργότεροι.
(Σημειωτέου, δτι αί δύο Απαντήσεις καθώς 

μας διεβεβαίωσεν ό κ. Νρ. Αολανίδης ήσαν 
καταλληλότατοι καί δλως Αντίστοιχοι πρός τάς 
έρωτηματικάς σκέψεις ζητήματος, δπερ μόνον 
υ πατήρ καί ό υιός,ήτοι πνεύμα καί άνθρωπος 
διετύπουν.

Έρ. Είναι δυνατόν νά σέ ίδωμεν ;
Άπ. Έάν έχετε υπομονήν καί μεγάλην εύ- 

λάβειαν.
Έρ. Μετά πόσα λεπτά θά (έμφανισθής καί 

είπε μας,εάν πρίπη νά σβύαωμεν τό φως.
Άπ. Απαιτείται σκότος καί καιρός Αρκετός. 
Έρ. Θά Αναμένωμεν, διότι είνε ζήτημα 

Πνευματισμού πολύ ενδιαφέρον.
Άνεμένομεν Αρκετόν, Αλλά δέν ένεφανίσθη, 

διότι έλειπε βαθύ σκότος.
Μετά μικρόν Ανάπαυσιν, εδοκιμάσθη ή με

σάζουσα δύναμις τοϋ κ. Λέων. Σαμλίδου, δστις 
περιέπεσε τρις είς λήθαργον, ή δέ χειρ του έ
γραφε μετ’ εκπληκτικής ταχύτητος, οπασμαιδι- 
κώς κινούμενη καί Ακατανοήτως διά πρώτην 
φοράν. Μή δυνάμενος δέ ποσώς νά σταματήση 
τήν 7Α·3'1 Τ0υ· ανέκραξε με βραχνήν καί φοβι- 
σμένην φωνήν.

— Πάει, έχασα τό χέρι μου. για όνομα τοΰ 
θεού, γλυτώστε Άε,Έύριε Πρίντεζη.

Μετά μικρόν καί πάλιν Ανάπαυση·, έδοκι- 
μάοθη ή μασάζουσα δύναμις τοϋ κ. Νρ. ’.1- 
ολανίδου, διε προσεκ.λ.ήθη καί πάλιν ό πατήρ 
αύτοΰ. Κατ’ Αρχάς έγράφησαν αί λέξεις'

Άπ, Τήν Δευτέραν σημ..........
καί έπαυοεν ή'χείρίτου', κινούμενη, διότι τό 
πνεύμα έκωλύετο νά εξακολουθήση. Ότε ή- 
ναγκάσθημεν νά έρωτήοωμεν αυτό διά τοΰ κα
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λοΰ μεσάζοντος Ν. Άσπρίδου, τί θέλει νά μάς 
εΐπη καί μάς Απήντηοε τό έξης :

Άπ. Υίόν μου Χριστόφορον ιδιαιτέρως δι
αφωτίσω.

Έρ. Τίνι τρόπω, θέλεις νά γράψης, εν τώ 
σκότει καί έίτα νά τδ αναγνώση αυτός μόνος ;

’Απ. Ναί.
Σβεσθέιτων τότε τών ηλεκτρικών, ετέθη 

χάρτης πρό τοΰ μεσάζοντος και έγράφησαν 
τά έξης μέ καλείτερον έτι χαρακτήρα.

Άπ. Τήν Δευτέραν συνεμεριζόμην τήν χα
ράν σου καί σέ εύλονώ.

Άναγνώσας τά Ανωτέρω ό υιός του, ανέ- 
κραξεν έν έκπλήξει :

— Είναι τρομερόν, Κύριοι. Τώρα καί ή 
έλαχίστη Αμφιβολία περί τής Αλήθειας τοΰ 
Πνευματισμού διελύθη. Αλλά νομίζω, δέν ήτο 
μυστικόν. Δύναιιαι νά σάς Ανακοινώσω τήν 
Απάντηση·, άν έριοτηθή και ό πατήρ μου.

/.ητηθείοης δέ τής έπί τούτω Αδειας, τδ 
Πνεύμα Απήιτησεν :

Άπ. Σέ Αφίνω εις τήν διάθεσίν σου.
Καί τότε ύ κ. Χριστόφορος μάς Ανε/.αίτωοεν, 

δτι τήν Ανακοίνωση·, ήν μέλλει νά μάς κόμη, 
θεωρεί Ιδιαιτέραν,διότι ήγνοοΰμεν αυτήν, άχρις 
ώρας. Μάς είπε δέ δτι τήν παρελθοΰσαν Δευ
τέραν, έπέστρεψεν έκ Βατούμ, ΰπου ήρραβω- 
νίοθη καί τήν χαράν του διά τό γεγονός τοΰτο 

.·' ό πατήρ του συνεμερίζετο καί τόν ηύλόγει.

Ήθελε δέ τούτο νά δηλώοη διά τών γνωστών 
κτύπων τοΰ ώρολογίου, δπως Αναγκάση αυ
τόν, ώς συνέβη καί εις άλλην περίσταση·, νά 
έλθη είς επικοινωνίαν μετ' αυτού διά μεσά
ζοντος.

Κατόπιν τούτων ήκολούθησαν πειράματα, 
δπως τό πνεύμα ομιλήσει, διά τού στόματος 
τοΰ μεσάζοντος. Παρετηρήθησαν παράδοξοι 
κινήσεις τοΰ μεσάζοντος, τάσεις συνεννοή- 
σεως διά χειρονομιών καί νευμάτων, Αλλά είς 
ούδέν Αποτέλεσμα, διά πρώτην φοράν μεθ' δ 
έληξεν ή συνεδρίασις.

Έπαναληφθείοης τής πνευματιστικής συνο
μιλίας τήν έπιοΰσαν, καθ’ ήν έκτος τών κατά 
τήν προηγουμένην Ανοφερθέντων προσώπων 
προσήλθον καί δ κύριος Άρ. Σαμούρης μετά 
τής κυρίας του, έγένοντο τά έξης :

Ώς μεσάζων έχρησίμευσεν κατ’ Αρχάς ό κ. 
Ίω. ΓΙαπαδόπουλος.

ΙΙροσν.ληθέντος διά τής μεθόδου τοϋ πινα
κίου συγγενούς τίνος τοΰ μεσάζοντος, παρου- 
σιάσθη 'έτερον πνεύμα, δνόματι Γεώργιος. Εις 
τήν έρώτησιν δέ :

Έρώτ. Ποιος είναι, Απήντησεν:
Άπ. "Αγνωστος φίλος.
Έρ. Τί θέλεις καί ήλθεσ ;
Άπ. Ακούω τί θέλετε ώμεΐς νά μ’ έρω- 

τήσητε).
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’βρ. Δέν μάς λέγεις, παρακαλώ, διατί σή

μερον, ό πορών κύριος X. Α. έπεσε κατερ- 
χόμενος τής κλίμακος ένταϋθα,μήπως πνεύμα 
τι τό κατέτρεξεν ;

Άπ. “Απορώ δια τήν ερώτησιν. Συνιστώ 
σέβας και σοβαρότητα είς τας ερωτήσεις σας.

Έρ. Ώς βλέπομεν, είσαι σοβαρόν πνεύμα- 
Λοιπόν θά έρωτήσωμεν σοβαρότερα πράγμα
τα, άλλα είπέ μας, σέ παρακαλώ, ποιος είσαι, 
πώς είναι τό έπώνυμόν σου ;

Άπ. Άγνωστος.
Έρ. Πού έζησες καί ποιον ήτο τό έπάγ- 

γελμά σου ;
Άπ. Περιττόν.
Έρ. Είπέ μας τότε, οέ παρακαλοΰμεν, σχε

τικόν τι περί ψυχής ; Αί ψυχαί ποΰ διαμέ
νουν, εις τό κενόν ή είς χώραν ώρισμένην ;

Άπ. Είς χώραν ώρισμένην κατά τάς πρά
ξεις έκαστου, επειδή δ πνευματικός κόσμος 
υποδιαιρείται είς κλίμακας.

Έρ. Είς πάσας κλίμακας υποδιαιρείται δ 
πνευματικός κόσμος ;

Άπ. Είς διαφόρους καί άπειρους.
Έρ. Πότε αί ψυχαί επανέρχονται είς τήν 

γήν ;
Άπ. di ψηχαί μένουν πάντοτε ίδώ-
Έρ. Ουδέποτε αί ψυχαί έπανέρχοντυι;
Άπ. Ουδέποτε.
Έρ. Έξ άλλων πνευματικών άνακοινώσεων 

μανΟάνομεν, οτι αί ψυχαί, είτε έκ τιμωρίας, 
είτε εκ θείας βουλήσεως έπανέρχοντυι είς νέαν 
ζωήν, μετενσαρκούμεναι.

'.·Ιπ. Ουδέποτε ένσάρκωσις γίνεται.
Έρ. Διατί άλλα πνεύματα δίδουν αντίθετον 

γνώμην;
Κακώς σάς) έπληροφόρησαν τά πνεύ

ματα.
Έρ. Σέ παρακαλοΰμεν πολύ, ε’πέ μας, έάν 

ό άνθρωπος απερχόμενος τοΰ κόσμου τούτου, 
ζή έπ’ άπειρον, ώς πνεύμα ή λαμβάνει νέαν 
μορφήν ή ζωήν εις άλλους πλανήτης.

Άπ. 'II ψυγή άποχωριζομένη τοΰ σώματος 
λαμβάνει τήν πνευματικήν ύλην και μεταβαί- 
νουοα είς τό άπειρον, καταλαμβάνει τήν προσ- 
διωρισμένην θέσιν. Μυί απαγορεύεται νά εΰπω 
περισσότερα. “Απέρχομαι.

Μετά μικρόν άνάπαυσιν ίπανελή·/ Οη ή διά- 
λεξις διά τοΰ μεσάζοντος -V. Άοπρίδου, διά 
τής γραφής.

Έρ. Παρακαλοΰμεν τό Ιδιον ΙΙνεΰμα τοΰ 
άγνωστου φίλου >ά έλθη νά συνέχιση τήν οι·- 

νεννόησιν μας διά τής γραφής.
Μετά πάροδον ολίγων λεπτών, έδύθη ή ά- 

παντηοις.
Άπ. Σάς είπαν. άπέρχομαι.
Έρ. Σέ παριικονλοΰμεν πολύ ή νά μένης 

νά όμιλήοωμεν έτι δλίγον ή νά μάς καλέοης 
τό Πνεύμα τυΰΣωκράτους ή τοΰΆριστοτέλους.

Άπ. Σωκράτης.
Έρ. Σέ ευχαριστούμε)· πολύ, ώ Σώκρατες 

και καλώς ήλθες. Σέ παρακαλοΰμεν θερμώς, 
τί φρονείς περί τής ψυχής ;

Άπ. Αρκετά τά τής ιστορίας. Άναγι ώσατε 
περί Αθανασίας ψυχής.

Έρ. 'Η ψυχή είναι ταύτό μέ τό λογικόν καί 
ττ/ζ μνήμην ;

“Επεθύμουν νά μάθω τήν σημερινήν σου 
γνώμην περί ψυχής καί ποιου συγγράμματος 
εννοείς τήν άνάγνωσυι ;

Άπ. Αυτή ή αιτία, ήιις σάς καθυπυβάλλει 
νά ζητήτε πλέον τοΰ μή άρμόζοντο;, είναι τό 
φώς ή πνεύμα είτε ψυχή τοΰ σώματος.

Έρ. 'Π ψυχή ανέκαθεν υπήρξεν ένιαία; 
καί έσαεί ούτω διατελεΐ;

Ούδεμία άπάντηοις έδόθη πλέον, τοΰ Σω- 
κράτους άπελθόντος, ή δέ διάλεξις μας διε- 
κόπη τότε.

ΦΡ-ΠΡΙΝ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
"Ηθελα νά είχα ένα εκατομμύριο)· φράγκα, 

νά έβλεπες τί θά εκαμνον έγώ. έλεγε πτωχός 
τις πρός πλούσιον

— Καί τώρα, έως πόσα έχεις, τόν έρωτα 
ούτος ;

— Σχεδόν τίποτε, έως δέκα -χιλιάδας,
- τότε κάμε τό εκατοστόν ιών υσα 

είχες σκοπόν νά κάμης, τώ λέγει ό πλούσιος 
και έγώ θά σέ μιμηθώ.

• —<

Διατί εύκολώτερον εισέρχεται ό πτωχός άπό 
τής οπής βελόνης ή <5 πλούσιος, ήρώτιι νεάνις 
τις τόν πνευματικόν της ;

— Διότι ό πλούσιος έχει τά μέσα νά ειοέλ.θη 
άπό τάς μεγάλος θύρας, ένώ ό πτωχός δέν τά 
έχη και συνεπώς εύκολώτερον τοΰ πλουσίου 
εισέρχεται τάς μικρός θύρας.

>«-<

Κυρία τις ομιλούσα διά τόν υίόν της;
— Ναι, είναι πολύ έξυπνος ό Τυτός μου. 

έλεγε πρός τινα Κύριον, θωπεύοντιι αύιόν. 
ομοιάζει πολύ τής μαμμάς του.

— Καί έάν δέ) ήτο έξυπνος. θά/ομοίαζε 
βεβαίως τότε τοΰ μπαμπά του. τή παρατηρεί ό 
άκροοτής Κύριος-

Παρά τη ι Ασθενή έν τώ νοσοκομείο) :
— .ΙΓ. τιάρα τί θά μοΰ διορίσης νά πάρω, 

ιατρέ ;
— Νά, θά συΰ δωρίσω νά πάρης άπό μίαν 

κυυτσλο'ι κρασί Κυλά κάθε μεσημέρι καί βράδυ.
— Νά ζήσης, ιατρέ μου χίλια χρόνια,τώρα 

θά γίνω καλά, μέ τέτοια Ιατρικά, Λλλά τί θά 
μοΰ κάμη μία κυυταλιά. Βάλε, Ιατρέ, μισν 
οκά κάθε φαγητό)·

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΟΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ

JY0 προκτίμενον σχήμα δεικνύει ώραΐον. εϋ- 
κολον καί πρόχειρον πείραμα Ισορροπίας 
έπΐ τοΰ κέντρου τής βαρύτητος, δπερ πιίς 

τις δύναται Λκόπως νά έκτελεση.
Καρφώσατε έπΐ τίνος φελλού δυο περόνας 

και θέσατε τό ούτως άποτελεσθέν σχήμά σας 

έπΐ τής άκρας τοΰ λαιμόν μιας φιάλης ώς 
δείκνυτοι έν τφ έναντι σχήματι. Αί. περόναι 
μετά τοϋ φελλού άποτελοΰσι ούνολου. ούτινος 
τό κέντρον τής βαρύτητος κεΐται κάτωθι τοΰ 
σημείου τής στηρίξεως καί δύναταί τις νά κλίνη 
τήν φιάλην καί νά τήν κενώση. έάν έχη περιε
χόμενο)·, χωρίς τό έπ“ αυτής σύνολον ν’ άπο- 
λέση τό ποράπαν τ»ρ· ισορροπίαν του, καθόσον 
ή κάθετος τοΰ κέντρου τής βαρύτητος διέρχε
ται πάντοτε άπό τοΰ σημείου τοϋ στηρίγματος, 
ένώ αί περόναι μετά τοϋ φελλού ταλαντεύον
ται, δίκην κινητού φορείου, χωρίς νά κινύυ- 
>εύωσι ν' άπολέσωσι τήν ισορροπίαν.

Τό προκείμενον πείραμα δύναται νά προ- 
ταθή ούτως :

«.Πώς δύναταί τις νά κενώση φιάλην οίνου, 
ένώ) <5 φελλός θά περιμένη άφ’ έαυιοΰ έπ'ι τής 
άκρας τού λαιμού ;η

Φ Π·

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Είς τί έυν,ίμιύιι νά μεταχειρισθωμεν τό ,ήιωμίνυν 

■ίδωρ των απατακΐων.
Έάν θέλετε νά χαΟαρήσετε μελανί ή όχΟέω; χρώ

ματος ίσπρόρρου/α, βρέξατε χύτά έλαφρώς εΐ; τό Οερ- 
μχσμίνον τούτο ύδωρ ζα'ι κατόπιν τρίψατε τας ζηλίδας 
δια τών -χειρων, όπως Οχ έπράττετε μετά σάπωνος. Τό 
ύδωρ τούτο καθαρίζει έντελώς τα υφάσματα, χωρίς ν' 
άλοιοϊ τόν χρωματισμόν αύτών.

Καθαρισμός των ίσχοορίασιιτνων χ.Ιειόΰν καί μα- 
χαιρίων.

Πλύνατε πρώτον τί αντικείμενα ταΰτα μέ ύδωρ πολύ 

ζχυστόν, ζιτόπιν τί τρίβϊτΐ διά ζισσήρτως (έλχφρόπτ- 
τρα;) ϊνϊατίΛίγίΛ’νης μετά — ετρλζίου διά τίνος φελλού. 

ΙΙι,ός ΐξά.1ιιψιν κη.ίϊόων έφιεμΐτων ίπί των τρηπε^ων 
ίκ τής τοποθιτήσεως δοχείων κτΛ.

Βρέχετε πζνίον μζλϊζδν μέ στάζτην ζαϊ τρίβετε 
έλαφρώς τις ζηλίδας. Σπογγίζετε ζχτίπιν αύτάς μέ 
μάλλινον ό'φχσμα.

Πρός iiu.hi^-ir χηλίύων ιφιειιίνω)- ϊ( ,ιίθιί.Ιης (χα- 
ππΐίς) ε.π.Ι των ταπήτων.

Θέτετε ολίγον άζ.χς έπΐ τών χηλίδων ζχΐ 
ζχτόπιν βουρτσίζετε τ'ο μέρος πρός έςάλειψιν 
τοϋ άλατος ζχ'ι έν τ’ αΰτω χί ζηλίδες 0’ χ- 
φχιρεΟώσιν.

'Ίνα χαταΐίιΰΰοτι τις ύοτοΰν οταματήσιιν 
ιπι τιίΰ .Ιαιμον.

Ιΐίνχι συμβάν πολύ έπιζίνδυνον, τό οποίον 
προζχλεΐ πολλχζις τήν πχρέμβχσιν ίχτροϋ. 
Συμβουλεύομεν ώς άσφχλές μέσον τό έξης φχρ- 

μχχον :
Καταπίνετε αμέσως ωμόν ώόν' τούτο 0’ α- 

ποσύοη τό όστοϋν, χποσπών αυτό είς τρόπον 
ώστε νά τό έμποδίση νά είσέλΟγ, εντός τών 
κρεάτων. Άλλ’ όπόταν τούτο περιπλέκεται 
εντός τού λάρυγγες, άναγζαατιζώς τότε πρέπει 
νά τό αποσϋργ, τις ή διά τών δακτύλων ή διά 
λχβίδος.

ΤΑ ΔΓΟ ΔΑΚΡΥΑ
Άπό τή γή δυό δάκρυα ρευδτά μαργαριτάρια 
Ανέβηκαν κι'έψΟάόανε ότοϋ πλάάτη τά ποδάρια 
Κι’ είπε τό ενα τρέμοντας έμπρός ότόν άγιο 

[ Θρόνο, 
* ’Εμένα μ’ έβγα?.’ ή καρδιά γιά τό δικό της 

[πόνο» 
Κι’ ό Π?.άστης τοϋ άπεκρίΟηκε «Σύρε, καιρό μή 

[χάνεις, 
Σύρε νά γίνης βάλόαμο, τόν πόνο της νά 

[γ’άνιις.» 
Κι’ είπε τό ΰ?.?,ο τρέμοντας έμπρός ότόν Άγιο 

[Θρόνο: 
Έμένά μ’έβγα?.’ Α καρδιά γΐά κάποιο ξένο πόνο» 
Κι’ύ Π?.ά<5τιις τοΰ άπεκρίΟηκε «Έού μαίν μου 

[ μείνε 
τής Εύ<ίπ?.αχνίας τά δάκρυα δικά μου δάκρυα 

[εινε >
Έν Βατουμίω τι) 26 ’Οκτωβρίου 1907

Ν'ικόλ.. II. Λικκιρΰόποί'λ.ος
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L J ήν επαύριον νέαν έκπληξη· ύπέστημεν,
| δτε περί την μεσημβρίαν μετέβημεν ιά 

•J προγευυ.ατίοιομιν εις τό έστιατόριον 
τον κ. Πατσιδιτότου. Μόλις είσήλθομεν 

έρχονται δύο κύριοι πρός ήμάς και μας σφίγ 
γουν τάς χεΐρας, Αναφωνοΰντες εν χαρίΐ :

— Μπά, κ. Πρίντεζη και κ. Πρίντεζη, τ! 
κάμνετε, πώς ίδώ άμφότεροι ; Από πότε ;

— Μπά και πώς σείς ίδώ ; κ. Ζαβορίτη ;
Ήσαν οί ίι’ο Αδελφοί Ζαβορίτου, οί γνω

στοί διευθυνταί και ιδιοκτηται τοΰ μεγάλου 
ζαχαροπλαστείου α’Άϊ-Αάϊφ» της Πλατείας 
Συντάγματος Αθηνών, δλως ζωηροί καί πε
ριχαρείς επί τή συναντήσει μας-

— 'Εγώ μόλις σήμερον έφθασα έξ 'Αθη
νών, μας λέγει δ μεγαλείτερος, δ δέ. Αδελφός 
μου ήλθεν έπίσης ίξ Αμερικής προχθές, διά 
νά συναντηθώ)μεν ενταύθα

— Και τώρα ;
— ζΙΓ, τώρα θά διασκεδάσωμεν. Είς τήν 
’Αμερικήν <5 Αδελφός μου καί είς τάς ’Αθή

νας έγ<ί> ίργαζόμεθα. 'Εδώ είς τό Παρίσι θά 
διασκεδάσωμεν.

Ωραία, πολύ ώραΐα.
’Ενώ δέ ταϋτα έλέγομεν καί άντηλλάσσα- 

μεν διαφόρους χαροποιός όμιλίας. αίφνηδίως 
προσέρχεται δ κύριος Θεοφ. Τοούγκρας, μετά 
τής κυρίας του. ’Αθηναίοι κάτοικοι επίσης, 
γνωστοί μας καί μάς πλησιάζουν περιχαρείς.

Νε'αι συγκινήσεις καί χαραί επακολουθούν 
έπί τώ Λπροσδοκήτω. μεθ’ δ Αποφασίζομεν 
πάντες νά συμφάγωμεν. νά περιπατήσωμεν 
είτα άνά τά βουλλεβάρτα καί τήν πόλιν καί τήν 
επαύριον Κυριακήν νά έκδράμωμεν πάντες 
είς τάς Βερσαλλίας, τήν τέως αύτοκραιουΐ'.ήν 
έπαυλη· καί νΰν Μουσείον. δπως έπισκεφθώ- 
μεν αυτά. καθόσον 
ομος μεταβαίνει.

Εΐμεθα ίν βλφ 
μας ίν τή ίκδρομή 
καί διασκεδαστική.

— Καί πώς σείς
Τοούγκρα μετά τής κυρίας σας. ήρώτησα, διά 
θεραπείαν ήλθατε ;

— *J, μπά, ημείς έρχόμεθα συχνά ίδώ.

τάς Κυριάκός πολύς κύ-

εξ καί ή συναναστροφή 
προεμηνύετο ευχάριστος

εδώ, είς Παρισίους. κ.

μοί άπανιμ ή ευφυής σύζυγός του," διά δια 
σκέδαοιν πάντοτε. ^-J· ί

— ’Αλήθεια διά διασκέδαση· ;*κάθε φοράν.
— Ναι, επαναλαμβάνει καί δ σύζυγός της. 

είναι ή τρίτη, τέταρτη φορά. Πέρυσι εΐμεθα 
είς τήν Ιταλίαν καί Αυστρίαν.

— Έπήγαμεν είς τήν Ρώμην, Γένοβαν, 
Αιβόρνον, Βενετίαν καί Βιέννην, "ζΐ, τί ωραία, 
κ. Πρίντεζη, προσθέτει ή κυρία του.

— ’Έτσι, αΐ; Ωραία είναι;
— Δέν τό πιστεύετε ;
— Πώς, τό πιστεύω. Τό ξεύρω καί εγώ, 

όταν ταξειδεύει κανείς χωρίς δουλειά.
— “Αμ* τί νά κάμω μεν, κ. Πρίντεζη, δλο 

είς τάς ’Αθήνας, δύο φυγαί, είναι τά ίδια έ
ξοδα. είτε είς τήν Ελλάδα, είτε είς τήν Ευ
ρώπην, επιλέγει ό κάλλιστος σύζυγός της.

— “Ωραία. 'Έλληνες περιηγηταί ακριβώς 
ίγίνατε. τοϊς λέγω.

— "Αμ χρήματα, Αρκετά έχουν, Απαντά καί 
δ κ. Ζαβορϊτης, ήμποροΰν δε κάλλιστα νά κά- 
μνουν τούς περιηγητής και καλείτερα μάλιστα 
άπό μερικούς Ει’ρωπαίους, οί όποιοι μάς έρ
χονται είς τήν Ελλάδα καί μας κάμνουν τόν 
μεγάλων καί Άς είναι Απέιταροι.

— . Ιοιπόν. τώρα τοΐς λέγω, κύριοι περιη- 
γηιαϊ, θά μάς χρησιμεύσητε ώς οδηγοί, άφοΰ 
σείς γνωρίζετε καλείτερον άπό ημάς τους Πα
ρισίους·

— Ευχαρίστως, ναι, εΰ%μρίστως·
Καί όντως μετά μεσημβρίαν έπεσκέφθημεν 

διάφορα μέρη τών ΙΤαρισίων, συνοικίας καί 
βουλεβάρτα καί παρατηρεί τις άνά τά διάφορα 
ταϋτα μέρη πελωρίους οικοδομάς καί δημόσια 
κτίρια, μεγάλος πλατείας καί πολύκοσμα κέν
τρα, ιστορικά μέρη καί διδακτικός σχολάς, 
παντού κανονικός ωραίας λιθοστρώτους οδούς 
καί περικαλλείς ναούς, μουσεία λαμπρά καί 
ξενοδοχεία περίκοσμα. έστολισμένας μέ Ανδρι
άντας πλατείας, πλησμονήν θαυμάσιων έμπο- 
ρ’.κών καταστημάτων, αμάξια, τρά/ι. ποδή
λατα καί λεωφορεία Αναρίθμητα, χιλιάδας αυ
τοκινήτων ίλιγγιωδώς μετακινούμενων τήδε 
κακεϊσε. ιδία είς τάς λεωφόρους καί τάς Πλα
τείας, Λτμήρη σκάφη εν τώ Σηκουάνα καί 

υπογείους καί &νωγείους[σιδηροδρόμους διαρ
κώς έν κινήσει κτλ· κτλ. καί πάντα ταϋτα με- 
ταφέροντα έν Αλληλουχία τρία έκατομμύρια 
κόσμου,καθόσον, οημειωθήτω καλώς, οί Πα- 
ρίσιοι δέν καθεύδουν, άλλά άκαταπαύστως και

ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΟΝ Γ1ΑΡΙΣΙΩΝ

άλλεπαλήλως μετακινούνται έν έαυτοϊς, δηλαδή 
οί κάτοικοι, καί διότι διά νά διαβιοΰν 3—4 ε
κατομμύρια ανθρώπων οπού ζοΰν είςΠαρισίους, 
δέον νά κινηθούν, νά έργαοθοΰν, νά βιοπα- 
λα'σουν. Είς Παρισίους, ίίπως είς δλος -ας 
μεγαλοπόλεις τής ύφηλίου ολοι οί κάτοικοι μι
κροί καί μεγάλοι, αιώρες καί γυναίκες δέον νά 
έργαοθοΰν, οί δέ πλούσιοι νά διασκεδάσουν, 
επομένως ολοι νά κινηθούν· καί ούτως οί Πα- 
ρίσιοι παρουσιάζουν έν μεγαλοπρεπές θέαμα 
μεγαλοθηρίου, μετακινούμενου καθ’ ολας τάς 
διευθύνσεις διαρκώς καί σταθερώς.

Τήν επαύριον Κυριακήν συναντηθέντες πάν
τες περί τήν τής πρωίας έπορεύθημεν εις τήν 
Έλληνηκ. εκκλησίαν, ώραϊον δμολογουμένως 
ναόν, μέ λαυ.πράν διακό τμηοιν καί καλλίστην 
φωνητικήν μουσικήν, υπό τήν δδηγίαν τοΰ 
γνωστού μουσικοδιδασκάλου κ. Σπάθη, μετά 
δέ τό πέρας τής λειτουργίας, είς ί)ν Αρκετοί 
παρευρίοκοντο ομογενείς, έντόπιοι καί διαβα
τικοί, ώς ημείς, μετέβημεν είς Αποβάθραν 
τινά τοΰ Σηκουάνα ποταμού, όστις είρή- 
σθω έν παρόδφ, διασχίζει διαμπερον τους 
Παρισίους καί καθ’ ίίλον τό μήκος του είνε 
εκατέρωθεν έκ.ιισμένος δι' τόραίων λίθινων 
τοιχαιμάτων καί είς πολλά σημεία αυτού λο/ι- 
πρώς γεφυροποιημένος, οϋτως ι'όστε παρουσιά
ζει έν σύνολον θαυμασίας διευθετήσεως καί 
νομίζει τις ότι είνε αία πελώρια τεχνητή διώρυξ.

Τά διαπλέοντα τόν Σηκουάναν άτμήρη σκάφη 
ώραΐα τήν διασκευήν καί τήν θέαν, μάλλον 
θαλαμηγοί ή επιβατικά πλοία, ονια διααχίζου- 
σιν Ακαταπαύστως καί Ανά πάσαν στιγμήν τήν 
υγράν επιφάνειαν τοΰ Σηκουάνα, κατάμεστα 
πάντοτε κόσμου καί διατρέχουν τάς Αποστάσεις 

μετά μεγάλης καί ζηλευτής ταχύτητας. Είς έν 
τούτων έπεβιβάσθημεν καί ημείς, παρά τό 
Λοΰβρον καί απήραμεν Αμέσως διά τάς Βερ- 
σαλίας, διότι συνήθως ολίγον παραμένει είς 
έκαστον σταθμόν.

Ό πλοΰς μας υπήρξε πολύ 
ευχάριστος κι.ί θεαματικός, πλεϊ- 
στα δέ ευχάριστα έπεισόδια μάς 
διεσκέδαζον άνά πάσαν στιγμήν. 
Μετά δέ μίαν τάραν περίπου έ- 
φθάσαμεν είς τας Σέβρας, ώ· 
ραίαν παλαιόν κωμόπολη·, Αλλά 
τή προτάσει τοΰ κ. Τοούγκρα, 
έπροτιμήσαμεν ν' Αποβιβασθώ- 
μεν είς τό δλίγον Απτοτέρω κείμε
νον Σαίν-Κλού καί έκεϊθεν πεζή 
νά έλθωμεν είς τάς Σέβρας, 
δπως έκ τοΰ πλησίον ίδωμεν τά 
ώραΐα έκείνα μέρη. Καί όντως, 
Απεβιβάσδημεν είς βασιλικόν μέ
ρος, πλήρες φυσικών καί τεχνη
τών καλλονών καί έπειδή ήτον 
ήδη μεσημβρία και δέν εΐχομεν 

πρό ημών Αρκετόν καιρόν, Λπεφασίσαμεν νά 
μεταβώ/ιεν πάντες πεζή διά τοϋ δάσους τών 
καστανεών είς τάς Σέβρας καί έκεϊθεν διά 
τοΰ σιδηροδρόμου εις Βερσαλλίας, τοϋ καιρού 
όντος θαυμάσιου.

Διήλ.θομεν πσραπλεύρως τοϋ Σηκουάνα κα- 
τάφυτον έπιμήκη πλατείαν, ένθα υπήρχαν σει- 
καί τραπεζών, θεατριδίων καί μικρομαγαζείτον, 
ώς έν πανηγύρει και μερικών ζυθοπωλείων καί 
ξενοδοχείων, ολίγων έτι έν ένεργεία ένεκα τής 
έποχής καί Αφού έκαθήοαμεν επ' Αρκετόν καί 
έπίομεν Από μίαν μπύριιν. απεφοσίσαμεν νά 
εξακολουθήσω μεν πεζή μέχρι τών Σεβρών καί 
έκ.έί νά φάγωμεν. Άλλ’ ή Απόοτασις είνε Αρ
κετή καί έως ού διέλθωμεν τό δάσος καί φθά- 
σωμεν είς τήν κωμόπολιν, Αρκετά έπεισόδια 
φαιδρά γελώτων καί πείνης μάς συνέβησαν.

Αί Σέβραι, ωραία καί αυτή κωμόπολις μέ 7 
χιλ. κατοίκους, είνε γνωστότατη Ανά τόν καλόν 
κόσμον διά τό ύπαρχον έκεϊ μέγα καί περίφη
μου έργοστάισιον λεπτής πορσελάνης,Ανήκον είς 
τό Γαλλικόν κράτος καί διά τά σπάνια πολύτιμα 
Α-ριστουργήματα τής Αγγειοπλαστικής, ι'ίτινα 
κατασκευάζει καί στολίζει τά πλούσια οικήματα 
καί Ανάκτορα τών πολυταλάντων.

Τό διαχώριζαν τό Σαίν-Κλού άπό τάς Σέ
βρας δάσος είνε Αρκετά πυκνόν και ώραϊον καί 
μετά πολλής εύχαριστήσεως διήλθομεν αυτό, 
μολονότι νήστεις (τι. ή δέ οδός καθαριοτάτη 
καί ώοαία. Είσήλθομεν δέ είς τήν κειτρικήν 
τών Σεβρών δδόν, όπου τά καταστήματα καί 
τά κέντρα καί έτέθημεν είς Αναζήτηση· Αμέσως 
εστιατορίου τινός νά φάγωμεν, διότι έπεινώιιεν 
τή αλήθεια ουκ ολίγον, Αλλ’ οίδαμοΰ εύρίσκο- 
μεν τοιούτον, δτε εί τέλει ήρξάμεθα παραπο- 
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νούμενοι είς τόν οδηγόν μας κ. Τσούγκραυ, 
όστις καί αυτός Απορών επί τή έλλείψει έοτια- 
τορίιον. μαςώδήγησεν εις τι ζυθοπωλείου, όπου 
ήναγκάοθημεν νά οίκονομηθώμεν με χοιρο- 
/ιήριον, τυρόν καί ζΰθον.

Μετά τοΰτο επ’ Αρκετόν Ανεμένομεν ίξωθι 
νά τύχωμεν θέσεων έν τοΐς κατά τέταρτον δι- 
ερχο/ιέ.νοις λεωφορείοις, μεστοΐς ίκάστοτε κό
σμου, διότι, ώς προεΐπον, τάς Κυριάκός πολύ 
πλήθος μεταβαίνει είς Βερσαλίος, η τις θεωρεί
ται ή καλλίτερα έξοχή τών ΙΙαρισίων. ότε τέλος 
μετά πολλήν αναμονήν και Αγανάκτησίν μας 
επί τή Απώλεια πολυτίμου χρόνου ένταΰθα, 
μετά κόπου πολλοί) καί πάση θυσία, έν σ.τρω- 
ξίιιασι καί συνωστίοει είσήλθομεν είς Ρν τριΐ- 
νον και Λπήλθομεν διά τάς Βερσαλλίας.

— Καί εις Παρισίους είπον δεν γωρέί πολ- 
λάκις ή εδγένεια.

II πορεία εντεύθεν εως εκεί, ήτοι άπό Σε
βρών είς Βερσαλλίας, εϊνε σχεδόν κατωκημένη 
καί δέν λείπουσιν εκατέρωθεν τής όδοΰ οίκο- 
δομαΐ, ποΰ μέν πυκναί ποΰ δε Αραιαί, ώς έν 
έξοχή, τά δέ περίχα ρα τών Βεροαλιών μόλις 
έφθάσαμεν έκεΐ, ήσαν άπαντα περίφημα καί 
προεμήνυον όντως πάλιν βασιλικήν και έξοχήν 
ήγε/ιονικήν. Διάφορα περικαλλή μέγαρα, σει
ρά! μεγάλοι οίκοδομών, πλατεϊαι, δδοί, δεν- 
δροστοιχίαι, στρατώνες και ίπι.ύλεις παρήρ- 
χοντο πρό ημών, ότε έν τέλει τό τραίνον μας 
σταματά έν μεγάλη εϋρυχώρω καί δενδροφύτω 
λεωφόρτρ.

Έξηκολουθήσαμ.εν δέ τότε πεζή βαίνοντ.ες 
διά μέσου ώραίας μεγαλουπύλεως. ποικιλλόμε
νης έξ ώραιοτάτων δδών καί οίκοδομών, ότε 
έπλησιάσσμεν τά τέως Ανάκτορα και διά μεγά
λης πύλης είσήλθομεν τότε εις τήν αυλήν τών 
Ανακτόρων και νΰν μουσείου.

— Παρήλθεν ή ώρα, μάς είπον, τήν 4η,ν 
κλείει τό μουσείου.

— Κρίμα. Κύριε Τσούγρρα, σείς πταίετε, 
διότι έκάμαμεν μεγάλου γΰρον Ανωφελή καί 
ήλθομεν άργά.

— ’Λφοΰ ήθελήσατε νά ίδήτε και τάς Σε’- 
/?ρ"ς·

— Καλλίτερου νά έλειπαν ιιί Σέβραι καί νά 
έβλέπομεν τά Ανάκτορα και τό Μουσείου.

21 ί Βεροαλλίαι, πρωτεύουσα νομοΰ μέ 50 
χιλ. περίπου κατοίκους, έχει ωραία δημόσια 
κτίρια, και εκκλησίας, καί πολλά βιομηχανικά 
καταστήματα. Κατά τόν δέκατου έκτου αίώυα 
ήτο χωρίου άσημου καί δάσος, ένθα έθήρευεν 
’Ερρίκος ό Δ', ό δέ Λουδοβίκος δ II" οικο
δόμησε βραδύτερου θηρευτικήν έπαυλιν, ήν 
Λουδοβίκος ό ΙΔ μετέβαλεν εις μεγάρου δια
μονής τής αυλής. Τοΰτο δέ συνέτεινε πολύ είς 
τήν Ανάπτυξη· τών Βεροαλιών, αΐτινες κατά 
τόν παρελθόντα αίώνα είχαν 100 χιλιάδας κα
τοίκους.

Τά άνάκτορα καί τό παρ’ αυτά άλσος κεϊν- 
ται εις τό δυτικόν μέρος, έν δευτέρφ δέ άλσει 
συνεχομένω τώ μεγάλω, ύπάρχουοι δύο ετερα 
Ανάκτορα, τό μέγα Τριανόν ώς καί τό Μικρόν 
Τριανόν. Τώ δέ 1837 μετεβλήθησαν είς Μου
σείου, Ένταΰθα υπεγράφησαν ή μετά τής Γε
νεύης Συνθήκη τφ 1685, ή μετά τής Αυστρίας 
τώ 1756 καί ή έξασφαλίοασα τήν Ανεξαρτη
σίαν τών Ηνωμένων Πολιτειών, τώ 1783. 
Έν αύτοϊς ωσαύτως Ανεκηρύχθη κατά τήν 
υπό τών Γερμανών κατάληψη· τής πόλεως ή 
παλινόρθωσις τής Γερμανικής Αυτοκρατορίας 
καί υπεγράφη ή προκαταρκτική περί είρήνης 
Συνθήκη μετάξι· Γαλλίας καί Γερμανίας κατά 
τόν Γαλλογερμαιικόν πύλεμον.

Επειδή δ’ έγένετο λόγος περί Σεβρών καί 
Βεροαλιών, δέον ν’ Αναφέρωμεν καί περί τοΰ 
Σαΐν-Κλοΰ, ένθεν τό πρώτου διήλθομεν, ότι 
είναι έπίοης κω/ιόπολις βασιλική /ιέ 6,000 νΰν 
κατοίκους, περίφημος δέ διά τό έκεΐ ανάκτο
ρου, Ιδρνθέν τώ 1572 καί χρησιμέυσαν με
ταξύ άλλο» καί τώ Ναπολέοντι Γ ώς θερινή 
διαμονή, περιβαλλόμενοι· δ’ υπό λαμπρού ’Αγ
γλικού κήπου. Κατεστράφη όμως κατά τόν 
’Οκτώβριον τοΰ 1870 διά τών Γαλλικών σφαι
ρών. τών έπί τοΰ Βαλεριανοΰ λόφου κανονο- 
στοιχιών,

ΙΙροχωρήσαντες πρός νό βάθος τής μεγά
λος αυλής τών ’Ανακτόρων, άρχεται ό περί
φημος Αύτοκρατορικός όντως κήπος μέ ώραΐα 
και σπάνια δένδρα και φυτά καί άνθη καί 
ώραίας περιπ’ίημένας οδούς, μέ πήδακας κιΛ 
λαμπρός δεξαιιενάς, μέ τεχνικά δάση καί ποι
κίλας Αναμεταξύ οικοδομάς, μέ διάφορα Αγάλ
ματα καί τεχνικά κομψοτεχνήματα. άτινα πολύ 
φαιδρύνουοι τί> μέρος καί τήν θέσιν καί πολύ 
ει’χαριστεΐαι ό επισκέπτης παρατηρών καί θαυ- 
μάζων πάντα ταΰτα. Πλήθος υπήρχε, κοσμο- 
πλημμύρα καί πάντες, άφοϋ έπεσκέφθησαν τά 
Ανάκτορα και τά Μουσεία, διεχύθησαν είς τόν 
κήπον καί είτα πρός τό Ανατολικόν μέρος, όπου 
οί μεγάλοι πήδακες καί τεχνικοί λόφόι μετά 
χλόης πέριξ, όπου παρεκάθησαν χιλιάδες κό
σμου, άνα/ιένοντες τήν άφεσιν τών νδάτων. 
Καί ήτο καί περίεργον και ώρπϊον τό θέαμα 
τών χιλιάδων έκείνων Γάλλων, άνδρών, γυναι
κών καί παίδων άναμίξ καθη/ιένων, λογοφε- 
ρόντων καί άστειευομένων έπί τή περιστάσει.

Τό φαινόμενον μοί ήρεσε καί έξαγαγιον τό 
μανδήλιόν μου έκάθησα καί έγώ χαμαί, πτ ρα- 
κολουθησάνιων καί πάντων τών συντρόφων 
μου έν γέλωσι.

Μετά δέκα περίπου λεπτά τής ιόρας άφέθη- 
σαν άφθονα τά νερά, άπερ έν συρικτικώ πατάγω 
ανήρχοιτο πηδώνια κατκ διαφόρους διευθύν
σεις καί πρός τά ΰη>η, ζωηραί δέ έπευφημΐαι 
μετά χειροκαοτημάτων τοΰ πλήθους έπηκολού- 
θηοαν Αμέσως τέμ· εναρξιν αυτών. Ο δέ ήλε- 

κτρικός φωτισμός προσπίπτουν έπ’ αυτών προ- 
οέδιδεν είς τό φαινόμενον ώραίαν πσράστασιν.

Έπί ή/ιίσειαν καί πλέον ώραν έπηκολού- 
ϋησεν ή ροή αΰτη τών ύδάιτ,ων, μεθ’ ό κλει- 
σθέντων αυτών, τό πλήθος ήρξατο Απερχόμε
νον έν ζωηρόιητι καί ευθυμία, ώς νά είχε 
κάτι σπουδαίοι· Αποκτήσει. Ό Γάλλος ομοιά
ζει τόν "Ελληνα" μέ. τό τίποτε ευχαριστείται 
καί μέ τό παραμικρόν διασκεδάζει. ’11 φιλο
τιμία Αμφοιέρων Ινθουοιρ αύτους υπερβαλ
λόντως.

Παρακολουθήσαντες και ή/ιείς τον κόσμον, 
όστις έλαβεν διαφόρους διευθύνσεις, καθόσον 
ύπάρχουσιν εξ συγκοινωνίαι πρός τους Παρι- 
σίους, έλάβομεν τήν πρός τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν άγουσαν, ώς ταχυτέραν καί έπιβάντες 
μέ τήν σειράν μας, καθόσον έχουσιν ώραίαν 
τάξιν, οσάκις συ/ιπέση πολύς κόσιιος, άπήλ- 
θοιιεν ευχαριστημένοι καί άκρως εϋθυμοι καί 
ημείς είς Παρισίους.

Άφοΰ δ’ έφάγομεν, μετέβημεν είς τό θέα- 
τρον ιΓΟλύμπια», θέατρα έν Παυιοίοι; ΐ·πάρ ■ 
χουσι πολλά καί ώραία καί ίσως είναι ή 
πρώτη πόλις τοΰ κόσμου, ένθα ή θεατρικέ/ κί■ 
νησις ή-χθη είς τό κατακόρυφον τής νυκτερινής 
άπολαύοεως καί διασκεδάσειος. ΟΙ Παρίσιοι 
τήν νύκτα μεταβάλλονται εις πανήγιριν, με
γάλην εορτήν, γενικόν κινη/ιατόγραφον, πανό- 
ρα/ια πάσης φύσεως κοί παραστάσεως. "Οπου 
δήποτε καί άν μεταβήτε. θά θαυμάσητε τέ/ν 
κοσμοπλημμ ύραν.

Τάξις, καθαριότης. εύγένεια, προθυμία, 
τελειότης, ευπρέπεια, τάλανιον έν τή τέχνη, 
τάλαντον έν τή υποκρϊσει, διακοσ/ιήσει. καθή- 
κοντι, τά πάντα εν τώ θεάτρω τέλειά είσι. 
"Ολοι προθυμοποιούνται ιάοας δπηρετήοωσι 
καί ούδείς άδη/ιονεΐ· Πάντες έκεΐ είναι κύριοι 
καί πάττες ΰπηρέται. II δέ μεγάλη ευγένεια 
έφ’ όλ.ων τών τάξεων, κάμνει ώστε όλοι νά 
</έρωνται πρεπόντως καί όλοι νά ουμπεριφέ 
ρωνται προσηκόντως. Άλληλολιβανιομός!

Μία καλλιπάρειος δεσποινίς, εΰπρεπώς καί 
κομψώς κεκοομη/ιένη μας έζήτησε τους Αρι
θμούς μόλις ιίσήλθο/ιεν καί μετά πολλής ι/1- 
λοφροσύνσς καί χάριτος ιιιίς ώδήγηοεν εις ιάς 
θέσεις μας καί οΰτω παραλείπονται οί οχλη
ροί άκοσ/ιοι κοσμήτορες Ένεθυιιήθην δέ τόν 
κ. Πιλαλάν, όστις εν όμοια, περιστάσει, ήριίαα:

— Τώρα θα Οέλη πληραιμήν καί αΰτη διά 
τί ν κόπον της αυτόν ;

— Τουλάχιστον ένα δίφραγκον, τοι άπήν- 
τ>)σα. χάριν τής τουαλέτας.

— Καί αίτό ολίγον είναι, διά τοιαύτην εί— 
γειή συμπεριφοράν, /ιοί λέγει. Π επιφάνεια 
είς τήν Ευρώπην είναι τό παν. ενώ είς την 
Ά/ιερικΐ,ν ή ουσία. Έδώ ιιεθαύριον θά σοΰ 
βγάζουν τά γάντια καί τό καπέλλο καί θά σοΰ 
ζητοΰν pour boire. (Έπεται τό τέλος)

II ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΚΪΒΕΤΣΙΣ 
ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,, 
ί'βίην πρπσεχή Ιην ’Ιανουάριου 1908 θέλει 
2^ καί πάλιν ένεργηθή έν τοΐς γραφείοις 

ή/ιών, ώς κατά τά προηγούιιενα έτη, ή 
έκκύβευσις τών λαχείων τής ν-Φύοεως» κατά 
τήν όποιαν καί πάλιν οί πρώτοι 200 έξαχθη- 
οό/ιενοι έκ τής κληρω’ίδος Αριθμοί θέλουσι 
κερδίσει τά κάτωθι κατά σειράν Αναφερό/ιενα 
Αντικείμενα :

Ό 1ος Αριθμός θά κερδΐση ί’ν χρυσοΰν ώ- 
ρολόγιον.

Ό 2ος ?ν όπλο·ι οπισθογεμές.
Ό 3ος μίαν ραπτομηχανήν Σίγγερ. 
Ό 4ος μίαν συσκευήν τρ< πέζης. 
Ό 5ιις Ρι Αργυροΰν ανθοδοχείαν.
Ό (ίος ιιίαν μεγάλην έλαιυγραφίαν. 
Ό 7ος εν ζεΰγος διόπτρων θεάτρου. 
Ό 8ος εν κρυστάλλινου βαυό/ιειρον. 
Ό 9ος εν Album καλλιτεχνικόν. 
Ό 10ος ϊν μαρ/ιάρινον Αγαλμάιιον. 
Ό 11ος έν κομφοτέχνη/ια αιθούσης. 
Ό 12ος εν Αφυπνιστήριον ένσρμόνιον 
Ό 13ος εν κέντημα δΤ αίθουσαν. 
Ό 14ος εν ιιικρόν έπιπ/ον.
*0 15ος εν πολυτελές χαρτοφυλ.άκειον. 
'Ο 16ος τά έργα τοΰ ’Ιουλίου Βέρν. 
’(.) 17ος τόν Έρμήν τοΰ 1 Ιραξιτέλους. 
Ό 18ος τήν φωτογραφίαν τυΰ Παρθενώνας 

έν πλαισίω.
Ό 19ος τήν Ιστορίαν τής Ελλάδος.
Ό 20ος μίαν λυχνίαν οινοπνευματοφώ- 

τιοτον.
Δέκα έπό/ιενυι αριθμοί θά λάβουν Ανά εν 

ώραίον Αντικείμενου γραφείου ή αιθούσης.
Δ έκ α επόμενοι Ανά ΰν κλυστάλλιυον με- 

λ.ανοδοχεΐον.
Καί άλλοι δέκα έξαχθησόμενοι αριθμοί 

κερδίζουοιν Ανά εν χρυσόδετου Ιστορικόν βι
βλίου.

ΙΙρός τούτοις 50 επόμενοι Αριθμοί θά λά- 
βτροιν Ανά μίαν μεγάλην φωτογραφίαν.

"Ετεροι 50 Αριθμοί θά λάβωοιν ανά εν Αντί- 
κείμενον Αξίας πενταδράχ/ιου τής έκλογής τοΰ 
κερδαίνοντος.

Καί οί τελευταίοι 50 Αριθμοί λαιιβάνουσιν 
έτερα μικρότερα Αντικείμενα.

Οί έκκυβευθησόμενοι Αριθμοί θέλουοη ώς 
συνήθως δημοσιευθή έν τή αΦύσει».

Οί Αριθμοί τών λαχείων οεσήμείωνιαι έπί 
τής ά.ποδείξεως πληρωμής τών συνδρομητώιν.
Επομένως όσοι δέν κατέβυλον τήν συνδροιιι/ν 

των καί δέν ίχουσιν Απόδειξη· πληρωμής, πα- 
ρακαλοΰνται νά /ιάς Αποστείλωοι τούτην Εγκαί
ρως. δπως τοΐ·ς έφοδιάσοτμεν μέ τόν Αριθμόν 
τοΰ λαχείου των.

Ή Δ»τί·Ο»·νόις
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28. Μαγική εικών.

Ποϋ εινε ό σύντροφό; τον ;

29. Αίνιγμα
7’ό πρώτον μου συνθετικό 

σκλάβον τόν κόσμον Ιχει.
Κι’ινεΙς δεν ζή χωρίς αυτό 

και &ν δέν έχη, χ>ά νά βρή
παντού και πάντα τρέχει.

>—■
Τό δεύτεροι Αντωνυμία είν’ κοινή 

ή πτώσις όμως γενική 
κι ό Αριθμός πληθυντικός.

Τό σύνολον νϋν εύρες έν τω ίίμα, 
είνε τωόντι ποθητόν τι πράγμα 
καί αν δέν 7]το, φίλε, μύθος 
θα τό εκρέμας είς τό στήθος.

30. Γρίφος

0
•— Κως πλους νιος 7]το.

2V

31. φνρδην—Μίγδην
Το — ριιμηκ — εθεραφι.

ΚΙΣΣΟΣ
>^Fsses:·»®^

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
7 ΤΕΥΧΟΥΣ

20. ' Αναστρεφομένης τής εικόνος <5 Κινέ
ζας ραίνεται έπΐ τοΰ στήθους τοϋ υψηλού 
πιιιδός.

23. Τό φιλί.—22. Ό πρόλογος καί <5 έπί- 
λογος είνε Απαραίτητοι. — 23. Ό Λαγωός 
ώκύπους.

Λ ν τ α ι : ΑΙκ. Κορίπου έκ Πειραιώς 4, 
Π. Θωμόπολλος έκ Σύρου 3, Δ. Βέρνης έκ 
Κέρκυρας 2. Μαρίκα Φιλιππίδου Πειραιώς 4, 
Δραπέτης Βασιλεύς έκ Πατρών 3.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Φ. Ε. Σέριφον. Βραχεία σας έλήφθη. Παρακα- 

λοΰμεν φροντίσατε συντόμω; την έξόφλήσιν. - Λ. Ε. 
Νοβοροσίσκ. Έστείλαμεν έπιστολήο. Φροντίσατε 
παρακαλοΰμεν δ,τι γράφομεν. — Π. H. Πύργον. Τί 
απεκάματε. Έστείλαμεν προσέτι δύο. ΓΙεριμενομεν αί
σιον αποτέλεσμα. — I. Μ. Παρισιού;. ’Επιστολή 
κοί δελτάριον έλήφΟησαν. Άπηντήσαμεν. Άναμένομεν 
νεωτέραν.—Δ. Κ. II ε τ ρ ο ύ π ο λ ι ν. Συνδρομαί αμ- 
φοτέςων έλήφΟησαν. ’Αποδείξει; καί αριθμοί λαχείων 
σάς άπεστάλησαν.— A. Κ. Νοβοροσίσκ. Δελτά
ριον έλήφθη καί άπηντήσαμεν. Ήσυχειτε. Ένεγρά- 
φητε έκ νέου. — Κ. Ο. Κάϊρον. Δελτάριον και επι
ταγή έλήφΟησαν, εύχαριστο'ΰμεν. Τόμος εστάλη ύμ"ν 
μετά γραφή; μας. — Λ. Α. Κων)πθλιν. Δελτάριον 
καί επιστολή έλήφΟησαν. Εΰχαριστοϋμεν πολύ. —Κ. Ο. 
Κ ά ί ρ ο ν. Άπιστολή καί επιταγή έλήφΟησαν. Ζητού
μενος τόμος άποστέλλεται μέ πρώτην ευκαιρίαν.—Ν. 
Ε. Τρίπολιν. Συνδρομαί έλήφΟησαν. Αποδείξεις 
μέ αριθμούς λαχείων σας έστάλησαν.—Δ. Κ. Σύρον. 
’Επιστολή και συνδρομή έλήφΟησαν. Γράφομεν.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Εικονογραφημένη αεκαπενοημεροε
niOEQPHSIS ANEY ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Άπό 1 προσεχούς ‘Ιζνουζρίου ζρχετζι ή 
έκδοσις τοΰ Πανοράματος. Θα είνε τό 
ποωτοτυπώτερον ζζί ωραιότερου περιοδικόν της 
’Ανατολής.

"Ολζ τά γεγονότα τοΰ κόσμου, τά έπισημώ- 
τερκ πρόσωπα, ζί ώρζ.ιότεραι τοποΟεσιζι ζζί 
τζ σπουδαία κτίρια, ίλη ή καλλιτεχνική ζί- 
νησις Οζ παρελαύνουν δ’ ώρζ'.ων μεγάλων 
καλλιτεχνικών εικόνων, τυπωμένων έπΐ τού 
καλλίτερου χάρτου. "Έκαστον τεύχος Οζ περιέ- 
χη οκτώ φύλλα πληρη εικόνων, καταλλήλων 
ζζ'ι πρός ζνάρτησιν εντός πλαισίων. Ή έτησίζ 
συλλογή ίλών τών τευχών, περιλαμέκνουσζ 
περί τά 200 φύλλα 0’ αποτελγ πρωτοφανή 
πινακοθήκην, λεύκωμα κζλλιτεχνιζώτζτον ζζί 
εις πζντζς προσιτόν, της συνδρομή; του ώρι- 
σΟείσης έτησίως

Διά τδ ’Εξωτερικόν <>ρ. 1*1 
Διά τδ ’Εξωτερικόν όρ. Ιί>

ΕΚΔΟΤΑ! : ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΙΝΤΕΖΗ

Γραφεία «Φϋάεως·
Άθ ή ν α ι

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


