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Έν τούτοις ή γυνή ού μόνον 
μέ ένδιαφέρον τήν έξελιξιν τ' 
και έλα β εν ένεργόν μέρος είς 
έλειψαν δέ κα!

Και έν πρώτοι; αμέσως άμα τή ένάρξει τών 
πρωτων έναερίων τχξειδίων έγενετο τό τολμη
ρόν διάβημα τοΰ ζεύγους Blanchard, τό συ- 
γκινήσαν συμπζσαν τήν Ευρώπην. Ό κύριος καί 
ή κυρία Blanchard, κζτόπιν τών τόσων έν 11α- 
ρισίοις έπιτυχών ανυψώσεων, διεβησαν διά τοΰ 
αεροστάτου καί τήν Μάγχην.

Ούτω καί ζλλζι ήκολούθησαν τό παράδειγμα 
τής κυρίας Blanchard,από δέ τοΰ 1783 μέχρι 
τοΰ 1849 τεσσαράκοντα έννέα γυναίκες έγένοντο 
ένδοξοι έν ταΐς τοιζύται; άσκησεσιν, αΐτινες καί 
ήσαν μάλλον τοΰ συρμοΰ ή τής ανάγκης.

ολλοί θά ένόμιζον, οτι ή αεροναυτική μό
νον διά τό ισχυρόν φύλον ήτο προορι
σμένη, τούλάχιστον μέχρι τής τελείας 
εφαρμογής τής αεροπορίας διότι καϊ νϋν 

Ια είς τό στάδ jv έτι τών άνα- 
,ογών καί πειραμάτων.

παρηκολούβησε 
οΰ αεροστάτου, άλλά 
; τά πειράματα. Δέν 

ά θύμζτζ δυστυχώς.
ς αμέσως άμα τή ένάρξει τών 
τχξειδίων έγένετο τό τόλμη-

διότι ύπήρξεν ή διδάσκαλος τής αεροναυτικής.
Ό κ. Blanchard είχε προε'πει. έν αρχή τοΰ 

σταδίου του, είς τινα χωρικήν τής Ρωχέλλης, 
οτι άν είχε κόρην, Οά τήν ένυμφεύετο. 'Η καλή 
γυνή δέν ήργησε νά φέρτ) εΐς φώς μίαν κόρην, 
πράγματι δέ ό αεροναύτης έκράτησε τόν λόγον. 
Ό δέ Fonvielle έγραφε περί ταύτης : «"Οτι 
μέ τήν σειράν της ή κυρία Blanchard κρατεί 
τά ήνία τής αεροναυτικής άπό τοΰ 1805 μέχρι 
τοΰ 1819, οτι έγεννήΟη αεροναύτης καί οτι 0’

Μεταξύ δέ τοΰ 1810 καί 1830 αί άνυψώ- 
σεις τών γυναικών ύπήρςαν τόσον πολυάριθμοι 
καί λζμπραί. ώστε οΐ εύθυμογράφοι καί γελοι
ογράφοι έζήτουν τάς έμπνεύσεις των έξ αύτοΰ 
τοΰ θέματος. Ούτω τό χοινολΐνον παοιστάνετο 
ως μια αεροστατική μηχανή, διά τίνος δέ γε
λοιογραφίας είκονίζετο ή κυρία Poiterin, ή διζ- 
σημοτεοα τών άεοοναυτών, περιπλανωμενη εις 
τού: αέρα:, χάρις είς τό κρινολΐνον της,οπερ κατά 
σύμπτωσιν τής έποχής, έσχημάτιζεν ζλες:-

ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ BLANCHARD ΔΙΑΣΧΪΖΟΝ
ΤΗΝ ΜΑΓΧΗΝ ΕΠΙ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ

πτωτον.
Πρώτη αεροναύτης ύπήρξεν ή κ. Thible, ήτις 

άνεχώρησεν έκ τής Λυών μετά τοΰ κ. Fleu- 
rand, παρόντος καί τοΰ βασιλέως τής Σουη
δίας. "Ετη τινά δέ βραδύτερο·/, ή ιδία έκ νέου 
άνυψώθη μετά τοΰ νεαροΰ δουκό; Brunswick, 
αλλά πολλαί πεοιπέτειαι έν τή ανυψώσει ταύτη 
τή εστοιχισκν την ζωήν.

Ή κ. Blanchard κατέστη διάσημο; τόσον 
διά τα περιστατικά τών -·άυων της, οσον κζΐ

άπέθνησκεν έπι τοΰ αεροστάτου». Τίτον ώραΐα 
καί χαριτωμένη, κατά τήν έποχήν δε τής πρώ
τη: άναβάσεώς της ήτο 2(> έτών. Είς τών συγ
χρόνων της περιγράφει ούτω τό άκζτιον της: 
« Ομοιάζει με λίκνον παιδιού.Τό άρμα τής ’Α
φροδίτης θά ήτο πλέον εύχάριστον, ούχί όμως 
κκί πλέον αιθέριο·/».

Ό Vincenti) Lunarti. οστις άνυψώθη τό 
1784 μεθ’ ένός κυνός, μιά: γαλή: καί μιας πε
ριστεράς. έλαβε μεθ’ έαυτοΰ τόν κ. Bigtrin ζαί
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τήν χαριεστάτην κυρίαν Sage, ήτι; έλαβεν 
οδτω τόν ένδοξον τίτλον τή; πρώτη; άγγλίδο; 
αεροναύτου.

Τά δημοσιεύματα τή; έποχής εκείνης περί 
γράφοντα λεπτομερώς τά κκτ ’ αύτήν, δέν πζ- 
ρέλειψαν νά έκθειάσουν τά ώραΐα πτερά τοϋ 
πίλου τη;, τό άναρριπιζόμενον σάλιόν της καί 
τήν εύχάριστον κζί ήρεμον έν τω ζκζτιω στά
σιν της.

ΊΙ τριά·, αΰτη άνεχώρησεν έκ τοΰ Λονδίνου 
κζί μετά τρίωρου εΐ; τούς άέρα; διαμονήν έκα- 
μεν έξοχον κατάβζσιν παρά τό llarron.

Τό δνομα έπίσης τής Miss Stocks, έκίνησε 
ζωηρώς τό ενδιαφέρον τοϋ κόσμου, ένεκα τοϋ 
ολέθριου δυστυχήματος, οπερ έσχεν έν θύμα.

Εΐς τινα δημόσιον κήπον τοϋ Λονδίνου πλή
θος άπειρον άνέμενεν, ώρζίζν τινα θερινήν ημέ
ραν, τήν άνάβασιν τοϋ κ. Harris έπί άεροστά
του. Έπρόκειτο νά ύψωθή μόνος του, οπότε νεά- 
νις τις 18έτης, διασχίσασα τά πλήθη, έπλησίασε 
τόν αεροναύτην κζί τόν ίκετευσε νά τήν συμ- 
παρζλάβή.

Έφορε·. λεπτήν έσθήτα έκ λευκή; μουσελί- 
νης. Ί'ιάθινο; πίλο; έστολισμένος διά στεφάνη; 
ζνθέων έδιδε πολλήν χάριν εί; τήν κεφαλήν της, 
έλζφρόν δέ ύποπράσινον σάλιον έκυμάτιζεν έπι 
τών ώμων της. Ό κ. Harris καταμ.αγευθείς, 
συγκατετέθη. Γήν συνέχαρησαν πάντες διά τό 
θάρρος τη: ζαί τό αερόστατου ό «Βασιλεύ; Γεώρ
γιο;» συναπεφερεν εί; το κενόν το ατρόμητου 
ζεύγος. Μετά έπτά λεπτά οί φίλοι τοϋ άερο- 
ναυτου έχασαν τα ίχνη τοΰ αεροστάτου, είσελ- 
θόντο; είς τά νέφη.

Κατά τοΰ; -υπολογισμού; των έπρεπε τό αε
ρόστατο·/ νά κζ.τελθη εί; τό Croydon μετά 
δύο ίόρζς, άλλ’ είς μάτην ζνεμενον κζί μόλις 
την έπομένην εύρον τοΰ; ατυχείς παρά τό Βθ- 
dington, έντός τοΰ Surrey. Ό κ. Harris 
ήτο νεκρό:. Ή δέ Miss Stocks άνέπνεεν άκόμη 
καί έσώθη.

Τό αερόστατο·/ κζτά την πορείαν του διά μέ
σου τοϋ δζσου; «Lady Gee» έπιζσθη εί; τάς 
κορυφά: τών δένδρων κζί οί δύο ταξειδιώται έκρη- 
ανισθησζν έ;ω τοϋ σκζοιδιου.

Τό το ζγικόν τοΰτο έπεισόδιον δεν έφόβ'.σε τήν 
Miss Sl ocks, ήτι; έπανέλζβε τάς αναβάσεις της.

Αλλη τολμηρά αεροπόρο; κζταπληςζσζ τήν 
Εύοώπην. ύπήρξεν ή νεαρά χήρα Γζλλί; κυρία 
Palinyre Garneroil, έκτελέσασζ πλεϊστα; 
αεροδρόμια;, ών ή πρώτη έγένετο τώ 1851. 
’Ανεχώρησεν έκ τή; Κρεμόρνης τής ’Αγγλίας 
και κκτήλθεν είς τό Dartl'ord, εί; τάς έξ τό 
έσπερζς, πρό; μεγίστη/ έκπληξιν δύο χωρικών 
■•υναικών, κζτατρομζχθεισών ύπό τοϋ αγνώ
στου ένσκήψαντο; τέρατος.

'Ομοίως ατρόμητο; υπήρξε καί ή κυρία 
Graham, σύζυγο; τοϋ διάσημου αεροναύτου. 

συμμερισθεΐσζ έν έτο; μετά τόν γάμον τη; τοΰ; 
κινδύνου;, οδ; διέτρεχεν ό σύζυγό; τη;.

Τό αερόστατο·/ έπί τή εύκζιρία ταύτη είχε 
στολισθή διά λευκών σημαιών. Είτα πολλάκις 
άνυψώθη μόνη τη; ή καί τή συνοδεία άλλων 
γυναικών.

Άλλ’ ή άστζτο; τύχη δέν ύπήρξεν ευνοϊκή 
μέχρι τέλους διά τό ζεϋγο; Graham.

Κατά τό 1851 άνυψώθησαν έπί τοϋ αερο
στάτου «Βικτωρία—Αλβέρτος» έν Λονδίνφ, άλλ ’ 
άνεπαρκώς πληρωθέν τό αερόστατο·/ύψώθη βρα
δέως είς ύψος πεντήκοντα ποδών.

Έτζλαντεύετο άνωθι τοΰ Κρυστάλλινου 
’Ανακτόρου. "Ερριψζν έρμα, άλλά συγκρου- 
σθέντε; έπί τοϋ Ιστού σημαίας τίνος, έπεσαν 
είς τήν δεξαμενήν τοΰ Πράσινου Κήπου. Αί- 
φνιδίως έπειτα άνυψώθη τό άερόστατον και 
άποτόμως έκτύπησεν έπί τών καπνοδόχων τή; 
οικία; τοϋ στρατηγού North. Μετ’ όλίγον ο

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ TO t ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΟΤ 
GRAHAM ΑΝΩΘΙ ΤΟΥ ΚΡΓΣΤΑΛΛΙΝΟΊ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ

κ. καί ή κυρία Graham εύρέθησζν αγνώριστοι 
έπί τή; στέγης.

’Αξία μνήμη; είνε κζί ή κυρία Poitevill, ή- 
τι; άνήλθεν εί; μέγιστα ύόη. Ή γενναία αΰτη 
γυνή προσέφερε τάς υπηρεσίας τη; είς τήν πα
τρίδα της κζτά. τον Γαλλο-1 Ιρωσσικόν πόλεμον·

Ό κ. Κάμιλλο; Φλαμμαρκ'υν έξετέλεσεν έπί 
αεροστάτου τό γαμήλιου τζξείδιόν του μετζξΰ 
1 Ιαρισίωυ κζί Σπα.

«Τίς δύνατζι υά προτιμήση, έλεγε, διά τζ- 
ξείδιον τοιαύτης φύσεως. άλλο μέσου: Υπάρχει 
ωραιότερου, μεγαλοπρεπέστερο·/ κζί ποιήτικώ- 
τερον τουτου;».

Μίζυ δέ έβδου.άδζ μετά τόυ γάμον των, 
κζτά τόν Αύγουστον τοϋ 1879, πιστή είς τό 
εύθραυστον σκάφος ή Κυρία Φλαμμαριών έγκζ- 
τέλειψε τό έδαφος μετά τοϋ συζύγου της, ή δέ 
κζτάβζσις έγένετο ύπό τοΰ; εύνοίκοτερου; ορούς.

Η ΦΥΣΙΣ

Η ΚΥΡΙΑ SAGE ΠΡΩΤΗ ΑΓΓΛΙΣ ΑΕΡΟΝΑιΤΗΣ

Άλλά ζί έκπληκτικώτερζι καταβάσεις είνε 
αί γενόμενζι ύπό τής δεσποινίδοςΆλμας Βωμών, 
ήτις εξιστόρησε τάς περιπέτειας τη; τώ 1888 
κζί «ομολόγησε τόν τρόμον, όν έδοκίμζσε μόλις 
άνυψώθη κζί εύρέθη μόνη είς τό κενόν. Έφω- 
ναξε, νομϊσασζ οτι έτρελλάθη. Άλλά τέλος τό 
αίσθημα τής ζύτοσυντηρησεω: ύπερισχυσεν, έ
λαβε θάρρος κζί κζτήλθεν αισίως είς τήν Γλζ- 
σκώβην.

ΙΙρέπει τέλος νά ό/.ολογήσωμεν, οτι ζί άε- 
ρονζΰτζι γυναίκες έπέδειξζν θάρρος έξοχον κζί 
τόλμην ού τυχοϋσζν. Κζί έπί τών ήμερων μζ; 
πολλζί εινε ζί επιδιδόμενα·, είς τήν άσκησιν 
τζυτην γυναίκες, ων την τόλμην πολλοί τών 
άνδρών ζηλεύουσιν. Ίδοΰ όνόμζτζ. τινων έξ κυ
τών. ΊΙ κυρία Βεζζνσών, ήτις πολλάκις άνυ- 
ψωθη μετά τοϋ συζύγου της, τοϋ γνωστού άε- 
ρονζύτου. ή Κα dll Gast, ήτι; πλειστάκι; έ
λαβε θέσιν έν τώ σκζφιδίω τοϋ Capazza. ΊΙ 
Κζ Σζβζρΰ, ήτι; έλζβε μέρος είς τούς άγώνζς 
τής Διεθνούς Έκθεσεω; τοΰ 1900, ή Κζ Slir- 
couf καί ή Κα la Chambre.

’Επίσης κζί ή περιώνυμο: Σάρα Βερνάρήθε- 
λησε νά. δοκίμασα, τάς άπολζύσεις τής αεροπο

ρία; κζί έγρζψεν έκτακτους εντυπώσει; έκ τζυ- 
της. ’Εσχάτως δέ ή Κζ Dllglie fie la FaUC- 
conerie τή συνοδία τοϋ συζύγου της άνήλθεν 
έπί τοΰ άεροστάτου τοϋ κ. de la Vaulx.'H δέ 
δούκισσζ τή; Άοστης, κζτόπιν ευνοϊκής ζνα- 
βάσεω; διεκήρυττεν,ότι ό τρόπος ούτος τοΰ τζ- 
ξειδεύειν είνε ό θζυμασιώτερο;. Τέλος πρό τι- 
νων έτών ό Άρχιδούξ Λεοπόλδο; Σζλβζτωρ 
δέν έδίστζσε νά συμπεριλάβή είς εν τών εναε
ρίων ταξειδίων του. τήν πριγκήπισσζν Τερέζζν 
κζί τήν κόρην των. ζρχιδούκισσαν Μαργαρίταν, 
μόλις όκτζετιδα.

Φζντζσθώμεν λοιπόν όποιαν μανίαν θά έχουν 
ζί γυναίκες διά τά ένζέριζ ταξείδιζ, όπόταν 
συν τω χρόνω τελειοποιηθούν κζθ’ δλα τά ζε- 
ρόστατζ, κζί αφού πρό πολλοΰ ήδη, μέ όλου; 
τοΰ; κινδύνου; αύτών, έπεδειξαν τόσην ζΰτζ- 
πάρνησιν, αγάπην κζί επιθυμίαν.

j
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01 Δ1ΑΣΗΜΟΤΕΡΟΙ ΑΔΑΜΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

I. Μέγας Μογγόλος. 2. Όρλώφ. 3. Άντιβασιλεύς. 4. Φλωρεντιανός.
5. Σανσύ. 6. Πολικός Άστήρ. 7. Νότιος Άστιϊρ. 8. Ό Σάχης. 9. Κοχινώρ (όρος φωτός).

Ο AATVIVLAX
Ό βασιλεύς τών όρυκτών.—Λίθος άξίζων δίς 

χιλιάκις περισσότερον ίσου βάρους νρυΰοΟ. 
—Τό ωραιότεροι· κόσμημα τοΰ κόσμου. — Ό 
άδάμας είνε τό σκληρότεροι· σώμα.—Τά με
ταλλεία τών άδαμάντων.—Πώς τούς επε
ξεργάζονται.—Περίφημοι καϊ Ιστορικοί άδά- 
μαντες. —Ό μεγαλείτερος άδάμας —Πώς δι- 
ακρίνεται ύ ψευδής τοΰ άληΟονς.

Ποί· ενοίόκονται οί άδάιιαντες :

Έπί πόλιν χρόνον τά μεταλλεία τών’Ινδιών 
ήσαν οί μοναδικοί προμ >)0εντ<ι< τών πολυτί
μων τούτων λίθιον δι’ ό'λον τό)· κόσμον. Οταν 
δέ ίν έτει 1725 εις πορτογάλλος ταξειδιάπης. 
ό Σεβαστιανός Αάμ δα ΙΙράδο. Ανεκάλυφε τά 
Λδαμαντοφόρα κοιτάσματα τή; Βραζηλίιις, ι’ι· 
τή Νοτίτρ Αμερική, οί ’Ασιανοί έμποροι ήμφι- 
σβήιησαν τήν Αξίαν τών άδαμάντων τοΰ νέοι1 
Κόσμου. Ή Βραζηλία ίν τούτοις κατέκτηοε 
τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών παραγωγών 
χωρών Αδαμάντων καί τήν διετήρησε μέχρι 
τοΰ 18<>'ι . χρονολογίας τής ίίλης τυχαίω; «>·<ι- 
καλύφεως τώι κοιτασμάτων τοΰ Ακρωτηρίου 
τής Καλής-’Ελπίδας, τώ>· πλουσιιοτέρων τοΰ 
κόσμοι·. ’Ιδού ίν δλίγοις τό ιστορικόν τής Ανα- 
καλύφεως:

Ό νεαρό; υιό; τοΰ Αγρονόμου Ziico/i Επαι

ζε μίαν ήμέραν μέ τινα λίθον στιλπνόν. οι·· 
τίνος ή λάμψις επέσυρε τήν προσοχήν ενός 
γείτονος, νοϋ Βάν Βίκερτ, οστις καί τόν απέ
κτησε!· Αντί ολίγων οβολών, οι·ς μετά μεγάλη^ 
προτιμήσεως κοι εΰχαριστήσεως έλαβεν δ παΐς.

Ο Αντί ολίγων οβολών υπό τοϋ παιδός ίκτι- 
μηθείς ούτος λίθος ήτο μεγαλοπρεπής ό<5ά- 
μας, οστις ίζύγιζεν άνεξέργαστος 21 καράτια 
καί ήξιζεν 25,000 φράγκα! ’Ολίγον δέ χρό
νον μετά τό επεισόδιο!· τοΰτο οί μηχανικοί Ανε- 
κάλυψαν είς τάς γιιίιις τής Αποικίας τοΰ Άκρο- 
τηρίου τής Καλής - Έλπίδος, τής Όράγγη; καί 
τοΰ Τράνσβααλ, σημαντικά Αδαμαντοφόρα κοι
τάσματα.

Ό Αδάμας εύρίσκεται ίν τώ έδάφει είς μι
κρόν βάθος,περιβεβλημένος διά μεταλλικού τί
νος φλοιού, όνομαζομένου μ ετ άλλο μ ή τ ρ α ;

”.))■ δέ ή μετολλόμητρα,αυτη είνε Αμμώδης, 
Αρκεί πρός Αφαίρεσίν τι; νά γίνη χρήσις δια
δοχικών πλυσιμάτων. ".·1>· 8μως ή μετολλό- 
μητοα είνε κρυσταλλική καί σκληρά ώς λίθος, 
είνε ανάγκη ενίοτε νά θραυσθή δ Αδάμας, ΐνα 
ΰποβληθή έκαστοι· τεμάχιον είς καλόν πλύ- 
σιμον.

ΙΙώς επεξεργάζονται τονς άδάιιαντας.
’.Ιπύ τών Αρχαιότατων χρόνων οί ίκμεταλ- 

λευταί τών αδαμάτων, ΐνα αφήσωσι τήν λάμ- 

φιν αυτών κα'·. κανονίσουν τήν ΰψιν των, τους 
επεξειργάζοντο, κατασκευάζοντες τάς λεγομέ- 
νας έδρας. Άλλά ή Ιργασία αΰτη παρουσίαζεν 
έκτακτον δυσκολίαν, δοθέντος, δτι ή σκληρό- 
της τοΰ άδάμαντος είνε τοιαύτη, ότστε νά μην 
επιδέχεται προσβολήν παρ’ οΰδενός σώματος. 
ΑΙ Αληθείς εδραι τών άδαμάντων επιτυγχάνον
ται διά τής αδαμαντοκόνεως, ήτις κατα
σκευάζεται ίκ μικρών Αλαμπών Αδαμάντων, 
τούς οποίους δέν είνε δυνατόν νά χρησιμοποι- 
ήσωσιν είς τό εμπόριον καί κονιοποιοΰσι πρός 
κατασκευήν τών ιδρών.

Τήν επινόησιν τής δι Αδάμαντος κατασκευής 
τών εδρών τών Αδαιιάντων αποδίδει εις Ολ
λανδός συγγραφενς τοΰ XI ΙΙου αίώνος, δ Ρο
βέρτος δέ Βέρκεμ είς κάποιον πρόγονόν του 
Λουδοβίκον, κοσμηματοπώλην Καρόλου τοΰ 
Τολμηρού. Τήν σήμερον ή επεξεργασία τών 
Αδαμάντων Απαιτεί σειράν ίργασιών,ών ή πρώ
τη είνε τό σχίσιμο ν τοΰ όπ, ίου σκοπός είνε 
ό Αποχωρισμός τοΰ Αδάμαντος από τών διαφό
ρων ελαττωμάτων του (κηλίδεον, ραβδώσεων, 
σκασιμάτων κτλ.) άτινα μειοΰσι τήν αξίαν του 
καί νά τώ προσδώση κανονικόν σχήμα.

Ό ίκτελών τίι εργον τοΰτο σχίζει τόν Αδά- 
μαντα συμφώνως μέ τό σχήμα τών κρυστάλ ■ 
λων, <5ια τίνος λεπτού σύρματος, εφοδιασμέ
νου δι’ Αδαμαντοκόνεως. 'Έκαστον Απόσπα
σμα, περισφιγγόμενον εντός ειδικής συσκευής, 
κατεργάζεται δι’ άλλου Αδάμαντος ήδη καιειρ- 
γασμένου- .-Ιί άκαθαρσίαι ίξαγανίζονται οΰτω 
μετά τινα χρόνον, Ανολόγως τοΰ βαθμού τής 
συμφύσεως αύτών, ή δέ αδαμαντόκονις, προ- 
κύπτουοα κατά τήν επεξεργασίαν, ίπιμελώς 
αυλλέγεται.

'II δευτέρα φάσις ιής κατεργασίας είνε ή 
λείανσις, καθ’ ήν δ Αδάμας λαμβάνει τήν τε- 
λευτυίαν αυτού μορφήν, rose ή brillant.’Εν τή 
μορφή rose δίδεται είς τόν αδάμαντα μεγάλη 
βάοι; κοί δμύλή.π ροωριζομένη διά τό δέσιμον 
τοΰ λίθου- Ο θόλ.ος δετού λίθου είνεεπεξεργα
σμένος είς 2ί μικρά; τριγωνικός έδρας,υπερ- 
κειμέιας. '£Γ μορφή firillaill οΰδέν μέρος τοΰ 
Αδά/ιαντος Αποκρύπτει από τοΰ φωτός,οΰτεο δέ 
εις διάτρηιον δέσιμον λάμπει ώ; άκτινοβόλον 
άστρου.

-Ιί εδραι τοΰ ι’ιδάμαντος ίπιτελ.οϋνται διά 
τή; τριβής τοΰ λίθου επί πλακάς χάλυβος γλυ- 
κυτάτου, περιστροφικώς κινουμένου, εφ’ ής 
προηγούμενα); έχει τεθή Αδαμαντόκονις, με- 
μιγμένη μετά μικρός ποσότητος ελαίου.

Τό Άμστελλόδαμον τής ’Ολλανδίας είνε τό 
μεγαλ.εϊιερόν κέντρον τής ίπεξεργασίας τιϊιν 
Αδαμάντων. Αεκαεννέα εργοστάσια απασχο
λούνται ε’ς τό έργον αυτό. Τήν δευτέοαν θέσιν 
κατέχουν οί ΤΊιιρίσιυι.

Οί δέκα ωραιότεροι άδάραντες 
τον κόιίιιου

Ίδοΰ δ κατάλογος, κατά σειράν Αξίας, τών 
δέκα ώραιοτέρων και σπουδαιότερων Αδαμάν
των τοΰ κόσμου.
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ΊΙ άριότοκρατία τοϋ άδάιιαντος.
'II ιστορία μας διεφύλαξε τήν οδύσσειαν 

τών ενδόξων Αδαιιάντων. Ό γνωστότερος δέ 
τούτων είνε δ Αντί βασιλεύς τής Γαλ
λίας. εΰρεθείς τόν δέκατο ν Ογδοον αιώνα εν 
τούς μεταλλείοις τοΰ Πέτουαλ, παρά τή Γολ. ■ 
κόνδη, ίν ταΐς Ίνδίαις. Σχήματος τετραγωνι
κού, έχει ίπιφάνειαν 31 χιλιοστομέτρων επί 
30 τών πλευρών. ’Ακαθάριστος ίζύγιζε 41/11 
καράτια. ”II επεξεργασία του διήρκεσε δύο έτη, 
οπότε τέλειος ήδη ζυγισθείς ίβάρυνε μόνον 135 
καράτια καί 13/1(> ήτοι 2!) γραμμάρια ΰΐι. 
Ό Θωμάς Πίτ τον ίπώλησεν είς τόν Φίλιπ
πον τής ’Ορλεάνης Αντί 3,125,000 φράγκων.

Ό Αντ ιβ ασ ιλε ΐ· ς προοηρμώσθη ίπί τοΰ 
διαδήματος τοΰ Γαλλικού στέμματος. Κλαπεις 
τό 1792 Ανευρέθη κεγμοομένος εντός τίνος τά
φρου τής λεεοφόρου τών ' 11 λυσίιυν ΙΙεδίων.

Ναπολέων ·ί Ιος τήν ήμέρ/ιν τής στέφεώς
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του, τώ 1804, έκόσμησε την λαβήν τοΰ έπι- 
σήμου ξίφους του.

Βραδύτερου τον ένεχειρίαοεν επί δανείερ εΐς 
τινα γερμανόν τραπεζίτην. Την σήμερον <5 Λν- 
τιβασιλεύς δέχεται τδν θαυμασμόν χι
λιάδων επιοκεοτών ί'ντινι θήκη έπιμελώς φυ- 
λασσομένη, έντός τοϋ μουσείου τοΰ Λούβρου.

Ό Κύχνωρ (φωτεινόν δρος) είνε 
κατα πάσαν πιθανότητα δ αρχαιότερος τών 
γνωστών άδσμάντων. Κατά τδν 16ον αιώνα 
ήτον ήδη περίφημος καθ'δλην τήν Ίτδίαν. 
Μέχρι τοΰ 1850 άνήκεν εις τδν βασιλέα τής 
Λαχώρας, οπότε οί κατακτηταί Άγγλοι τδν 
ήρπασαν καί προσέφερον είς τήν βασίλισσαν Βι
κτωρίαν. Έκ παραδόσεως γνωρίζομεν, δτι α
κάθαρτος Ιζύγισε 900 καράτια.’Η πρώτη επε
ξεργασία του τδν υπεβίβασεν είς 186 καί μία 
δευτέρα είς 103 καράτια.

Ό Όρλι'οφ είνε έπίσης ’Ινδικός άδάμας. 
Έν τώ νοώ τοΰ θεού Βράχμα, ίχρησίμευεν 
περί τά μέσα τοΰ 18ου αίώνος ώς είς τών 
δφϋαλμών τοΰ περιφήμου ειδώλου τοϋ Σ’ ε- 
ρ ιγ Ζ<ι/«·

Στρατιώτης τις Γάλλος τοΰ σώματος τοΰ 
Λούπλεϊξ άπεφάσισε >ά Ιδιαποιηθή τδν θησαυ
ρόν. Προσήλθε λοιπόν είς τους κόλπους τής 
Βουδικής έκκλησίας, έκέρδισε τήν εμπιστοσύ
νην τών φυλάκων τοΰ ναοΰ, είσέδυσε νύκτα 
τινά είς τδ ιερόν καί άπέσπασε τόν ενα δφθαλ- 
/ιόν, τοντέστ·. τδνπολύτιμον δδάμαντα. Δυστυ
χώς δι’αύτδν κάποιος θόρυβος τδν έφόβισε καί 
ήμπόδισε άπδ τοΰ νά έξορύση καί τόν έτερον. 
Εγκαταλείπει λοιπόν ύ νέος προσήλυτος τδ ει
δώλου μονόη θαλμον καί σπεύδει είς τήν Μάδρας 
δπου άπηλάχθη τοΰ βάρους τοΰ Αδαμαντίνου 
οφθαλμού.προτιμήσας τδ βάρος 7 5,ΟΟΟφράγ- 
κων, άτινα τώ έμέτρησεν Άγγλος τις Αξιωμα
τικός. Οΰτω άπδ χειρός είς χείρα ό Αδάμας ε- 
φθασεν εις τδν ρώσσον πρίγκηπα Όρλτοφ, 
οστις καί έγένετο κάτοχος ίπ’δνόματι της τότε 
αύτοκρατείρι ς Αικατερίνης, τής Ρωοοίας, άντι 
3,250,000 φράγκων.

Ό Ραϊάς ιδιοκτησία τοΰ ρι.ίά (σουλτάνου) 
τής νήσου Μι.τάν (Βόρνεον) είνε είς τών με- 
γαλειτέρων γνωστών άδαιιάι των. Τό βάρος τον 
είνε 318 καρατιών (65 gr.349). Είνε σχήμα
τος Απιδιού καί ούδέποτε ίδέχθη καλλωπισμούς 
καί επεξεργασίας, χάρις είς τούς φόβους τών 
έκάστοτε ιδιοκτητών του, μή έννοούντων ν’άπο- 
χωριοθώσιν αύτοΰ ούδ’ έπί στιγμήν, καθόσον 
πολύ φοβοΰτται μήπως ή άξια τοΰ λιθαριού 
τούτου σκανδαλίση τούς έπεξεργαστάς του.

Ό Σ ά ν σ υ καί δ Φ λ ω ρ ε ν τ ί ν ο ς έχου- 
σιν επίσης θέσιν είς τήν ιστορίαν. Ό πρώ
τος, έκ ιών ινδικών γατών εξαχθεί;, ήγο- 
ράσθη ύπό τοΰ Καρόλου τοΰ Τολμηρού, δστις 
τόν έφερε μεθ’ εαυτού κατά τήν μάχην τοΰ 
Νανσύ, οπότε Ιφονεύθη. Ελβετός τις στρατιώ

της τόν συνέλεξε μεταξύ τών λαφύρων καί 
τεν έπώλησεν είκοσι δ β ο λ ο ύ ς εΐς τινα κα- 
λόγηρον, ό όποιος πάλιν έθεώρηοε τδν εαυτόν 
του πολύ τυχηρδν καί επιχειρηματίαν, διότι 
κατώρθωσε > ά λάβη παρά ’Ιταλού έμπορου εν 
πεντόφραγκου. Τέλος μετά πολλάς περιπέτειας 
καί βαθμιαίας υπερτιμήσεις φθάνει μέγ,ρι τών 
χειρών τοΰ βασιλέως τής Πορτογαλλίας, δστις 
τόν πωλεΐ αντί 106,000 φράγκων είς τόν άρ
χοντα Σάνου, μέγαν θησαυροφύλα/,α Ερρίκου 
τοΰ III. βασιλέως τής Γαλλίας. "Ημέραν τινά 
λοιπόν ό βασιλεύς άποφαοίσας νά έκποιήση τόν 
άδάμαντά του, διέταξε τόν άρχοντα τοΰ Σανού, 
δια/ιένοντα τότε έν Σολέρη τής Ελβετίας νά 
τοΰ τόν άποστείλη. "Εμπιστος υπηρέτης άπε
στάλη πρδς τδν σκοπόν τούτον, φέρων τόν πο
λύτιμον λίθον, οστις δυστυχώς διερχόμενυς 
διά τοΰ δάσους Γιουρα προσεβλήθη ύπό λη
στών. Ό γενναίος υπηρέτης ήμύνθη ώς λέων, 
άλλά μόνος εναντίον δέκα δέν ήδυνήθη παρά 
νά πέση, οί δέ ληοταί άπογνμνώοαντες τό ή- 
κρωτ ηριασμένον θΰμα των, άνεχώρησαν. Ο 
αρχών τοΰ Σανού ήτο πεπεισμένος, οτι δ πι
στός του υπηρέτης δέν θ' άφήκε τδν πολύτι
μον λίθον είς τήν διάκριση· τών ληστών. *.-1- 
νοίξας δέ τδ σώμα τοΰ δυστυχούς εύρε πράγ
ματι τον άδάμαντα ε>' τιρ οτομάχω του. Φαί
νεται, δτι κατά τάς τελευταίας του στιγμάς. ι5 
πιστός υπηρέτης κατέπιε τόν άδάμαιτα.

Ό Σανού τήν σήμερον άνήκει είς τον 
αύτοκράτορα τών Ι’ώσσων. Τοΰ φλωρεντι
νού πρώτος γνωστός ιδιοκτήτης εΐνε έπίσης 
ό Κάρολος Τολμηρός, μανιώδης συλλέ
κτης λίθων πολυτίμων. Άπωλεσθείς έπί τοΰ 
πεδίου τής μάχης, ιιιτά τήν ήτταν τοΰ Γήραν
σήν. εύρέθη ύπό τίνος ποι/ιένος καί έπωλήθη 
εΐς τινα έμπορον τών Ι'ει·ών, πόλεως ’Ιταλι
κής. Είτα άφοϋ έπί μακρόν διετέλεσεν είς τήν 
κατοχήν τών δουκών τής Τοσκάνης, περιήλ- 
θεν είς χεϊρας τής άποθανούσης βασιλίσσης 
τής Αγγλίας Βικτωρίας, καί ούχί τοΰ Λύτο- 
κράτορος τή; Αυστρίας, ώς γενικώς επιστεύε- 
το. Τδ βάρος του ε’νε 139 καρατίων, Αλλ' 
ή επεξεργασία του είνε Ατελής, καί έπί πλέον, 
υποκίτρινος τις χροιά, δυσάρεστου δψεως έλατ- 
τώνει τήν άξιου του.

Οί επίλοιποι έκ τών ώραιοτέρων άδαμάν- 
των είνε ό Σάχης, προσφερθείς είς τόν Τσάρον 
ύπό τίνος πέρσου μονάρχου, Βοσρόον τδνομα. 
Τό βάρος του είνε 95 καρατιών, ή δέ άξια του, 
3 Εκατομμυρίων. Ό Μεσημβρινός ’Λ
α τ ήρ, Βραζιλιανής καταγωγής, άνήκει είς τήν 
ζάπλουτου οικογένειαν Χάλφεν. ‘Αξίζει 10 έ- 
κατομ. τδ δέ Αρχικόν του βάρος ήτο 254 '/.τ 
καρατίων. Τέλος ύ Βραγάντιος άνήκει 
είς τόν βασιλέα τής Πορτογαλλίας. επειδή δέ 
ήτο Ανέκαθεν έπιμελώς κεκρυ/ιμένος, δέν είνε 
γνωστή ή Ακριβής άξια του.

Ό Μεγαλείτερος άδάιιας 
τοϋ κότσου

Άλλ’ ή λαμπρότης δλων τών Ανωτέρω έξι- 
στορουμένων ώραιοτέρων τοϋ κόσμου άδαμάν 
των, υπερβάλλεται ύπό θαυμάσιου τινός άδά ■ 
ιιαντος, άνακαλυφθέντος κατά τόν ’Ιανουάριον 
τοΰ 1905 είς τό π ρ ώ τ ο ν μεταλλείου έν 
τώ Elilmlsfonlein παρά τώ Ίωάννεσπεργ (Χο- 
τίου ’Αφρικής), Τό βάρος του είνε 3,032 κα
ρατίων, ήτοι 623 γραμ. 676. "Ολοι δέ οί πε- 
ρίηημοι άδάμοντες τοΰ κόσμου όμοΰ τιθέμε
νοι εΐς τινα ζυγόν, όέν ισοσταθμίζουν τόν πρω · 
τοφονή τούτον άδά/ιανται’Ο Πρώτος, ούτως 
ώνομαοθη ό βασιλεύς τών άδομάντων, έκ τοΰ 
ονόματος τοΰ /ιεταλλείου δπόθεν έξήχθη, έκα
με τδ ταξείδιόν έκ τής Ν. ’Αφρικής μέχρι τυΰ 
Λονδίνου, ύπό συνοδείαν δεκαπέντε ενόπλων 
άνδρών. ΊΙδέ. πληρωθεΐοα ποσότης τώ>ν ασφα
λίστρων είς τήν εταιρείαν, ήτις 'ξασφάλισε τόν 
ΙΙρώτον έ'/αντίοι πάσης βλάβης, άπωλείας Γ; 
κλοπής, διαρκοΰντος τοΰ ταξειδίου, άνήλθεν 
είς τάς 600 χιλιάδας φράγκων !

Οί ύειδεϊι άδά|ΐαντες
Πρό πολλοΰ χρόνου έπεζήτηταν τί,ν κατα

σκευήν άδα/ιάνιων ή άπομι/ιήσεων Λ) πρώ
τος,δστις έφερε κάποιον Αποτέλεσμα ήτο ό αυ
στριακός Ιωσήφ Σράοσερ, δστις και έδωκε τό 
όνομά του είς τό έφευρεθέν μίγμα.

Άναμίξας κρυστάλλου λίθους,δευτεροξύδιον 
τοΰ μολύβδου, πάτασσαν καί οινόπνευμα, έπέ- 
τυχεν ύλην σκληροτάτην καί λά/ιπουσαν είς τό 
φώς διά ζωηρΰς λάμφεως.

Έπίσης ό μέγας γάλλος χημικός Μουασσάν 
διά τοΰ ηλεκτρικού κλιβάνου, επέτυχε μικρο- 
σκοπικούς μαύρους κρυστάλλους χαράσοντας 
την ύαλον καί τον λυχνίτην.Οί κρύσταλλοι ούτοι 
είνε άδάμαντες αληθείς.

Λλ./.ά καί άλ.λ.αι μέθοδοι ύ.τάρχουσι κα
τασκευής φευδώ/ν άδα/ιάντων, οΰς καί αύτοϊ οί 
ειδικοί δυσκύ'ι.ως άναγνωρίζουσι.

Φδ . . .

ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
Ό πανίσχυρος αύτοκράτωρ Χέρων, έζή- 

λ.ευσε τ'ην δόξαν τοΰ καλλιτέχνου ιής σκηνής 
και άποθνήσκων, εξέφρασε τ'ην λύπην του όχι 
ώς αύτοκράτωρ. άλλ’ ώς καλλιτέχνης ■' ν.Ποϊος 
μέγας καλλιτέχνης χάνεται/η είπε πικρόν πριν 
ή έκπνεύοη.

Ό Χέροτν τωόντι έγεννήθη μέ τήν φιλοδο
ξίαν τοϋ καλλιτέχνου τής σκηνής- καί άν ειχεν 
ίσοι1 ζήλον διά ταντοκρατορικά του καθήκοντα, 
θάνεδεικνύετυ ίσως μέγας αύτοκράτωρ, ενώ είς 
τήν καλλιτεχνίαν ό τόσος ζήλος του ελάχιστα 
τον άνύφωσεν.

"Αμα άνέβη είς τόν θρόνον, έκάλεσε πλη
σίον του τόν 'Έλληνα Τερπνόν, τόν περιφημό
τερου κιθαρατδόν τής έποχής του, ώς διδά
σκαλον τοΰ ι’ίσματος, τής Απαγγελίας καί τών 
δργάνων. Ό Λουκιανός μάς πληροφορεί, ό
ποια τις ήτο ή φωνή του- ήτο μέση φωνή, με
ταξύ ύψιφώνου καί βαρυτόνου. Ό μέγας πό
θος του ήτο ν’άναδειχθή δ πρώτος κιθαρωδός 
τής έποχής του' καίτοι δέ δυνάιιενος διά τής 
δυνάμεώς του νά έπιβληθή, δέν τό ήθέλησεν 
άλλ’ είργάσθη ώς κοινός θνητός καί έμόγθησε 
διά ν’άναδειχθή μόνον διά τής άξίας του.

Έπί τέσσαρα έτη είργάσθη πρίν ή άποφα- 
σίση νά επίδειξη τό καλλιτεχνικόν του τάλαν- 
τον. ’Αλλά καί πάλιν ή έπίδειξι: έγινεν είς στε
νόν κύκλον αυλικόν. Ένθαρρυνθείς δέ άπό 
τήν έπιτυχίαν τής πρώτης ταύτης δοκιμής, 
ϊόρυσε τό επόμενον έτος Αγώνας, τούς οποίους 
ώνόμασε «Νερώνειους», μέτήν πρόδηλον πρό
θεση· νά διαπρέφη είς αυτούς. Άλλ’ ή καλλι
τεχνική του ευσυνειδησία ήτο τοιαύτη, ιόοτε 
μόνον /ιετά πάροδον έννέα έτών έκρινεν, οτι 
ήτο είς θέσιν νά έ/ιφανισθή ένώπιον τοΰ κοι
νού καί τότε δέ μετριοφρόνατς άπεφάσισε νάρ- 
■χίση άπδ τάς επαρχίας.

Άλλά καί μέχρι τής έποχής έκείνης δέν εΐ- 
χον έκδηλωθή αί τερατώδεις τάσεις τοΰ χαρα- 
κιήρος του. Μόνον δέ όταν έξεδηλώθη τό αί- 
μοβόρον τέρας τό όποιον έκρόπτετο είς τήν ψυ
χήν του, ό εύσυνείδητος καλλιτέχνης μετεβλήθη 
εΐς άπλούν θει.τρΐνον, έπιδιώκοντα δι’ όλων 
τών ιιέσεον τους θριάμβους τής σκηνής. Πρός 
τούτο δέ έπενόησε τούς έγκαθέτυυς. ’Ιδού δί 
πώς διηγείται τό άξιοιινημόνευτον τούτο γεγο
νός ό Σουετώνιος :

«Έξέλεξεν άριθμόν τινα νεαρών πατρικίων 
καί πεντάκις χιλίους καί πλέον ρωμαλέους 
πληβείους, τούς όποιους διήρεσεν είς πολλάς 
όιιάδας διακεκριμένος καί είς τούς όποιους έ- 
δίδαξε τούς διαφόρους τρόπους τοΰ χειρυκρο- 
τήματος». Ό Ρωμαίος ιστορικός εξηγεί έπειτα 
τί ήσαν αύτοϊ οί διάφοροι τρόποι τοϋ χειρο- 
κροτεΐν. Είνε. λέγει, πρώτον τα βομβοϋντα 
χειροκροτήματα καί δεύτερον έκεΐνα τά όποια 
κάνουν πάταγον καταιγίδας. Άλλα τό τρίτον 
είδος τών χειροκροτηιιάτων δέν εννοείται εύ- 
κόλως σήμερον. Τά χειροκροτή/ιειτα δέ τούτο, 
κατά τόν Σονετώνιον. άπειιιμοϋντο τόν κρότον 
θραυο/ιένων Αγγείων.

Ύπό τά χειροκροτήματα τοΰ πλήθους τού
του τών έγκαθέτων δ Νέρων έκαμε νέαν δο
κιμήν. Συνέβη δέ. ένώ έψαλλε σεισμός καί ή 
Αταραξία του όποιαν έδειξεν, έξακολουθήσας 
με ψυχραιμίαν τό ασμά του, συνετέλεσεν εΐς 
τόν θρίαμβόν του.

Τό έτος 64 ίνεφανίσθη τό πρώτον ό Λε’ρων 
ώς καλλιτέχνης ένώπιον τοϋ Ρωμαϊκού κοινού. 
Κατά τούς χρόνους δ’ εκείνους μεθύων έκ τών

X
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θεατρικών του έπιτυχιών, διέτασσε την πυρ
πόληση· τής Ρώμης, ύπέβαλλεν είς μαρτύρια 
χιλιάδας χριστιανών, υπέγραφε τήν ιίς θάνα
τον καταδίκην τής μητρός του, τοΰ Σενέκα 
και Απεφάσιζε τήν έξόντωσιν παντός εύγενοΰς 
και ενάρετου. Μανιώδης πλέον, έζήτει είς τό 
έγκλημα τεραττάδεις συγκινήσεις δραματικός.

Ώς εξής διηγείται ό Σουετώνιος τήν έμφά- 
νιοίν του πρό τοΰ κοινού: «.'Επειδή δλοι τόν 
ίκέτευον να εύδοκήση νάκουσθή ή θεία αύ
τοΰ φωνή, ύπεσχέϋη να ψάλη έντός τών κή
πων τών Ανακτόρων. Άλλ’ επειδή οί περί αύ
τόν και δ λαός έπέ/ιενον ϊκετεύοντες, συγκα- 
τένευσε να έμφανισθή είς τήν σκηνήν και ένέ- 
γραψε τό όνομά του μεταξύ τών κιθαρωδών, 
οΐτινες έμελλον να συναγωνισθώσιν. "Οπως οί 
Άλλοι, έξήγαγε λαχνόν" όταν δέ ήλθεν ή σειρά 
του, είσήλθεν είς τήν σκηνήν μετά τής στρα
τιωτικής Ακολουθίας του και τών προσωπικών 
του φίλων. Οί πρεφέκτορες τοΰ πραιτωρίου 
έκράτουν τήν κιθάραν του. ...‘Έπειτα <5 Κλαύ- 
διος Ροΰφος Ανήγγειλεν,δτιό Καϊσαρ θά έψαλ
λε τήν «.Νιόβηντι καί έψαλε τωόντι μέχρι τής 
δεκάτης ώρας.,.,ν

Τό περιεργότερον κα'ι παραδοξώτερον έπει
σόδιον τής θεατρικής του Ιστορίας είνε δτι και 
έμισθώθη μίαν ήμέραν, διαρκούσης τής πα- 
ραστάσεως. Ό θεατρώνης δια μίαν παράστα- 
σιν τφ προοέφερεν ί'ν εκατομμύριου σεστερ- 
τσίων (ίσοδυναμούντων μέ 200,000 σημερι
νών φράγκων) καί ή συμφωνία έκλεισε μέ τό 
μίσθωμα τοΰτο.

Βραδύτερον ήλθε να χειροκροτηθή είς τάς 
Αθήνας και να στεφθή είς τούς ’Ολυμπια
κούς Αγώνας. Έπιστρέψας δέ είσήλθεν εις τήν 
Ρώμην έπιβαίνων τοΰ Άρματος, τό όποιον είχε 
χρησιμεύσει εις τόν θρίαμβον τοΰ Δΰγούστου. 
φορών μανδύαν έκ πορφύρας καί χλαμύδα 
πεποικιλμένην μέ χρυσούς αστέρας καί έχων 
έπι κεφαλής μέν τόν ολυμπιακόν, είς τήν δε
ξιάν δέ τόν πυθικόν στέφανον.

'ίΐ ιστορική μελέτη, έξ ής έλήφΟησαν τάνω- 
τέρω, Αναφέρει, πώς νικηθείς, ώς αύτοκρά- 
τωρ. καί μή έχων τό θάρρος ν'αύτοκτονήση, 
έδωκε τό ξίφος τον είς ένα δοΰλον, δστις τόν 
διεπέρααε δι’ αύτοΰ, δτε και είπε τήν ιστορι
κήν φράσιν εκείνων καί συμπεραίνει: «Καλλιτέ
χνης....είνε Αμφίβολον αν ήτο- Αλλ’ Αναμφι- 
βόλως είχε τήν ματαιοδοξίαν τοΰ θεατρίνου είς 
τον υπέρτατοι· βαθμόν'.

Δ.........

ί3’'’'

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΙΣ

ΤΓό πείραμα. είναι εύκολον, αλλά ή έςήγη- 

σις χυΛίαζετι-ής.
Γεμίζετε εν ποτήριον δΓ ύδζτος. καλύπτε

τε αύτό έντελώς κατά τήν έπιφάνειαν διά τε
μαχίου χάρτου, οπερ προσαρμόζετε καλώς είς 
τά χείλη, πιέζοντες διά τής παλάμης καί είτα 
άναστρέφετε τό ποτήριον, ώς δείκνυται έν τώ 
έναντι ήμών σχήματι.

Φυσικώς τό ύδωρ δέν Οά χυθή έκεΐθεν, μο
λονότι ό χάρτης δέν φέρει άντίστασιν. Άλλά 
τί συμβαίνει τότε ; Ιΐοΐος ό συγκρατών τό ΰδωρ 
έν τω ποτηρίω ; ό ατμοσφαιρικός αήρ έ'ςωθι ό

πιέζων τόν χάρτην ή ή πζρεμπύδισις τής εισα
γωγής άέρος, ένεκα τής έρμητικής έγκζτζ- 
στάσεως τοΰ χάρτου έπϊ τών χειλών τοΰ πο
τηρίου ; Τό βέβαιον είναι οτι ό χάρτης είναι τό 
εμπόδιον, αλλά διατί ούτος δέν μετατίθεται έκ 
τοΰ βάρους τοΰ ύδατος;

ΊΙ φυσική μας λέγει έως τώρα. οτι ή ατμο
σφαιρική πίεσις πιέζει τόν -/κγ:·ηΊ πρός τά άνω 
κζί έμποδίζει τήν ζποκόλλήσιν αύτοΰ. ζλ.λά 
δέν είναι ορθόν έντελώς. Μάλλον, φρονοΰμεν, τό 
ύπάρχον μικρόν κενόν ζερό: έν τή φιάλη εμπο
δίζει, κζθόσον διά νά φύγγ, ό χάρτης έκεΐθεν, 
δέον νά ύπεισέλθη πρότερον αήρ, οπερ άδύνζτον 
κζί τούντεΰθεν ή τυγκοάτησις τοΰ χάρτου.

Τοΰτο έπεςηγεΐτζι κζί άνευ χάρτου, όπόταν 
θέσητε τόν δάκτυλον είς τό στόμιον στενής φι
άλης με ύδωρ, άλλά ούχί κζί έντελώς πεπλη- 
ρωμενης κζί ζνζστρέψητε αύτήν, οτε κζί ζφζι- 
ρεΐτε τόν δάκτυλον. Καί τότε τό ύδωρ δέν χύ
νεται. Π. Φ.

ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΣΓΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ
Ι^ιόψζτε δίσκον έκ χονδρού χάρτου (κζρτο- 

νίου) καί έπί μέν τής μιας δψεως ζωγραφίσατε 
μικρόν πτηνόν, έπί δέ τής έτέρας κλωβίον κζτά 
τήν όριζοντιαν διάμετρον τοΰ δίσκου- ανοίξατε 
δέ όπάς παρά τά χείλη τοΰ δίσκου κζί δέσατε 
δύο νήματα.

Κρατούντες ήδη τά άκρα τών νημάτων τού
των, τά περιστρέφετε, μεθ’ ο τεντώνετε αύτά. 
Ό δίσκος σζς τότε θά περιστρέφεται ταχέως 
κζί τό πτηνόν θά φαίνεται έγκεκλεισμένον έν 
τω κλωβω. Άντί πτηνού δύνζσθε νά ζωγρα 
φησητε έπί τοΰ ένός μέρους ποντικόν κζί επί 
τοΰ έτέρου παγίδα ή πεταλούδαν ή φιάλην 
κτλ ....

Το παίγνιον τοΰτο είναι εύκολώτζτον κζί 
διζσκεδαστικώτζτον κζί δύνασΟε εύχερώς νά τό 
έτοιμάσητε, ελλείψει παντός άλλου προχείρου.

Φ. Π.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΒΡΟΧΗΣ
ΙγΙ βροχή προμηνύεται όπόταν ;

Αί μέλισζι δέν απομακρύνονται τής κυψέλης.
Ό αλέκτωρ κράζν) συχνά κζί συνάμα κτυπζ 

τάς πτέρυγας.
Ή γαλή στρέφγ τήν ράχην πρός τό πΰρ κζί 

τρίβγ, την κεφαλήν διά τών ποδών.
Τά κερασφόρα είσπνέουσι καί κρύπτονται είς 

τάς γωνίας.
Ό όνος σείη τά ώτα.
Αί νήσσζι χήνες) κράζωσιν ίσχυρώ:.
Αί χελιδόνες ίπταντζι χζμηλζ.

Γά πτηνά κζταφεύγουσιν είς τά δένδρα, 
τάς φωλιάς κζί τάς στέγζς.

Οί μύρμηκες διπλασιάζουσι τήν ενεργητικό
τητα των

Οί σκώληκες έςέρχωνται τής γής.
ΊΙ μ.ζύρη κορώνη κραζη.
Οί χήροι κυλυωντζι είς τον πηλόν.
Οί κύκνοι ίπταντζι προς τον άνεμον.

i-»

J/atoicui ψάλλεις ώθνητέτήνπλάνοι ευτυχίαν 
Είνε θεά Ανύπαρκτος, τής γής δέν είνε κτήμα.. 
Τό ονειρον διαδέχεται Απάτη τήν πρωίαν 
καί τήν γαλήνην Άγριον καί μανιώδες κύμα.

Ίδί τ·· Ανθος: χαίρειαι. δ.τι τερπνόν έγκλείει : 
τό κάλλος καί τό Αρωμα είς έαρος ημέραν 
καί τό πτηνόν Ανέφελοι· τό πτέρωμά του σείει 
καί μελωδεί δ,τι αγνόν είς τούς λειμώνας πέραι.

Ό ένυπάρχων σκώληξ δέν φέρει ευδαιμονίαν, 
θά έλθη καί φθινόπωρου, χιών καί τότε πλέον 
δέν θά φθυνής τήν πρόσκαιροι· στιγμιαίαν εύ- 

[τυχίαν 
δταν τό άνθος θά ίδής καί τό πτηνόν έκπνεον.

Εΐμεθα δλοι θύματα ιδίας ειμαρμένης, 
ΤΙαντοΰ τήν Ανεζήτησα : είς φιλικός καρδίας 
Είς τέρψεις καί είς χρήματα, είς στήθη έρω-

I μένης 
Αλλά δέν είδα τήν σκιάν καί ίχνη ευτυχίας.

Άλλοί/ιονον! ”Αν λέγεται τό δάκρυ ευτυχία 
<5 στεναγμός μειδίαμα, δ πόνος ηδονή 
τότε καιρός νά λήξη, ώ Πλάστα, ή τραγφδία. 
Είνε φρικτόν μαρτύριαν διαρκώς τις νά πονή !

Πειραιεΰς ΤΛιλτον ^Βιταλης

7Λ A Pi Κ Α όΚ> Ο Τ Ο Π Ο Τ Λ Η
//. ..t<>; θευτ. ι.ν ll.l'ir. Σνντιιγί'ΐιτοι.
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ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΑΔΚΙώ.ΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΓΣΤΙΛΣ

Μεταξύ τών άξιων κ?,ηΜΐκών, οϊτινες κατέλαβαν έσχάτως τάς χηρευούΰας θέσεις 
τών ’Επισκοπών, καταλέγεται καϊ ό χειροτονηθείς Σεΰασμιώτατος ’Επίσκοπος Χαλ
κίδας καϊ Καουστίας κ. Χο. Ποο6ατάς. ιιιΰς τών καλλιτέρων έπικοπ. τοϋ Κράτους.

>·:8 ®0·®ο -S- ■:< ·:·:· :·ί·:-··:·:ι·Β·' ·®ο-φχφοι-Βί:®·-.•·3·π@ο®^.·3<π®οο©«>β9οο<ί>;8^>

Ο άρτι χειροτονηθείς ύπερδάς το -iOov έτος της ηλι
κίας του, άπό δϊκχπιντχετίχς ζχτετάγη είς τήν 

"Εκκλησίαν <ΰς ϊεροδιχκονος. - ρεσδΰτερος κχ: ’Αρχιμαν
δρίτης, επιζητηΟείς ζχ: εύδοκιμώτχτχ υπηρέτησα: ώς 
εφημέριος τη; τε εν Βρενδησιω ελληνικής κοινότητος 
κχ: τή; έν Κερκύρχ έκζλησίχς τών "Αγίων Ίχσωνος ζχ: 
Σ<·>σ:πχτρου. Κχτόπιν τούτων, πρό τ-τρχετίχς περίπου, 
ή Ίερχ Σύνοδος, χποβλέπουσχ εις τό ενάρετου κχ: λχμ- 
προν χύτου παρελθόν κχ: έκτιμήσχσχ τχ; χρετχ; του, 
χνεΟηκεν χύτώ τήν δ:οίκησ:ν τή; κχκώ; τότε έ/ούση; 
κζί διηνεκώς κλυδωνιζομένης Ίερχ; Μονή; Γχλχτχκη. 
ην δ:χ μεγάλων κόπων άνύψωσεν είς την περιωπήν.προ- 
ζχΛοΰσχν Οχυμχσμόν δ:χ τε την διοϊκησιν ζχ: τήν διχ- 
χείρησιν χύτής, χύςήσχ; τχ άποθεμχτιζχ κεράλχιχ χύ
της. χτινχ χνέρχοντχι σήμερον ε:ς 70,000

Ένεκχ τούτου ζ.χί ό αείμνηστος τέως επίσκοπο; Χχλ- 
ζϊδος Κριεζής "δήλωσε ζχί έπισήμω; δ:·€:€χ:ωσεν, ότι 
επ’: τών δακτύλων τή; μιχς χε:ρό; δύνχντχ: ν’ χρ:0μη- 
θώσ:ν έν Έλλχδ: οί όμοιοι ζχ: ισότιμο: τω κ Προβχτχ, 
ύπό έποψιν μορφώσεω;, εύσεοείχς,χρηστότητο: κλπ.

Δ:’ όπερ κχ: ή Ιερά Σύνοδος, συνχισΟχνομένη τό 
υψηλόν χύτής έργον. ώς πρώτον υποψήφιον κχ: πχμψη- 
ρε: έψήρ:σε τόν ’Αρχιμανδρίτην Προβχτχν. ώς υποψή
φιον ’Επίσκοπον Χχλζίδος έν πλήρει έπιγνώσει τοϋ έχυ- 
τής ζχΟήζοντο; ζχ': χζρχ εύσυνε:δησ:χ.

Επ’: τή περιστάσει δέ τχύτη δημοσιεύοντας χνωΟι 
τήν είζ.όνχ χύτου, τω εύχόμεΟχ εύδοκίμησιν κχ: εί; τό 
χ-.ώτχ-,ον τοΰτο χςίωμχ. ("II ΔιεύΟννάις).

ΑΠ’
ΑΙ

ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
ΠΡΩΤΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ 

(Συνέχεια ΐδι προηγ.) 

ποχαιρετήσαντες τού; καλ.λίστους νέου:, 
κυρίους’Τατάνην καί Ήλιόπουλον, ανε
ψιού; τοϋ αοιδίμου Καρζζαντζ, πρω- 

τουργοϋ τή; μεγάλη; αύτή; εμπορική; έπιχει- 
οήσεως, ήτις τιμά τήν ’Ελλάδα δλην καί ού- 
τίνος τήν προσωπογραφίαν έφιλοςενήσζμεν εί; 
τό προηγούμενο·/ ήμών φύλλου κζί ήτις κατα
φανώς δεικνύει τήν πεφωτισμένη·/ έπιχειρημα- 
τικήν δεινότητα, δραστηριότητα καί ικανότητα 
τοϋ ακαμάτου τούτου άνδρός, ειτα μετέδημεν 
είς έπίσκεψιν καί άλλων ομογενών.

'Γήν επαύριον ήλθομεν είς 
εΰοου.εν 

τήν , 
άρκε τά

/νωστος

την

τού; Αδελφού; Γι
εν τοϊς γρζφείοις αύτών, 

ώρζίζ.ν εμπορικήν συνοικίαν 
’() μεγαλείτερος κυρίώ; 

ιολ'.τη; .'ών ’Αθηνών με 
ανεπτυγμένος, έμπειρος 
; κζί εύμζθής μζ; έφι- 

κζί συνωμιλησαμεν περί 
ερί τοΰ εμπορίου 
παρέχει άρκετά

ράκη, ού; 
κείμενοι; είς 
καί εϊπομεν 
αδελφός, γ 
άρτια·/ μόρφωσιν, λίζν 
κζί τζ μάλζ φιλόμουσος 
λοξένησε πρεπόντω; 
διαφόρων αντικειμένων, ίδια τ 
τών σιτηρών, οπερ ήδη δέν - t( 
κέρδη εις τούς είσάγοντζ; αύτό έν Γαλλία,διότι 
άπό τίνος αΰτη υποστηρίζει ένδιζφερόντως τήν 
έντοπίζν παραγωγήν κζί άναπτυςιν κζι ως έζ 
τούτου τό διενεργούμενον ανέκαθεν κζί πρώ
τιστοι; έμποριον τών σιτηρών υπό Ελλήνων έν 
Μασσαλία μεγάλως έβλζψε τό ομογενές ήμών 
στοιχείου.

Καθ’ έσπέρζς κατά τύ έφθήμερον διάστημζ 
τής διαμονή; μζς έν Μασσαλία μετζ τοΰ άξιο- 
λογου ζεύγους Πιλαλά. μετεύζίνομεν πότε εί; 
τό θέατρο·/ κζί πότε εί; περιπάτους άνά τήν 
πόλιν, τούς κήπους, τήν ώρα’.ζν όντως Έκθε- 
σιν τών ’Αποικιών, τόν παλαιόν Λιμένα, καί 
ιδίως πολύ ηύχαριστούμεθα διατρέχοντες τά; 
κεντρικωτέρζ; έμπορικάς οδούς Κανεδιέρ. Ρώ
μη;, Ίουλιέτης, κτλ. ένθα αΐ προθήκζι τών 
ωραίων καταστημάτων των κζί αί ποικιλ'.αι 
τών νέων ειδών προκαλοϋσι τήν άφαίμζξιν τοϋ 
βαλαντίου τών ξένων. Καθ’ έκάστην δέ μεσημ 
βρίζν κζί εσπέρα: έγευμζτίζομεν κζί έδειπνώ- 
μεν είς τό ώραΐον Εστιατόριο·/ τοϋ ρέκτου καί 
φιλοκάλου *Αυ.αξοπούλου ή έκζθήμεθα έξωθι 
τοϋ κάτωθι καφενείου τοϋ ομογενούς έπίσης κ. 

οίκογενειαι

ούλου 
οϋ

Αύγουλά, οπού πολλζί Έλληνικζί 
εύχαριστοϋντζι νά προσέρχονται καί όσοι έπι- 
θυμοϋσι νά πλησιζσωσι τό Έλ.ληνικόν έν Μασ
σαλία στοιχείου.

Έν Μασσαλία μετζίαίνων τις αδύνατον νά 
περίφημο/ τοπικόν έδεσμα 

μ π ο υ γ ·. ζ μ π έ;, ά π ζ ρ τ ι ζό μ ε ν ο ν 
διαφόρους ίχθεϊς, αστακού; 

(σάλτσζς) κιτρινωπού κζι 
ου. Χιλιάδες κόσμου συρρέ-

μή δοκίμασα, τύ 
boullabaissc) 

άπό εδρασμένου; 
κτλ. μετζ ζωμοϋ 
καρυκευμένου άρτ· 

ουσι καθ’ έκάστην εί; τό ξενοδοχείου αύτό, 
άποτελούμενον έξ εξώστου, αύλή; καί πολ
λών διαμερισμάτων έν διωρόφω οίκήματι,διά νά 
φάγωσι τό έξαίσιον τοΰτο έδεσμα, όπερ είρήσθω 
έν παρόδω, μόνον έν Μασσαλία παρασκευάζεται 
τοσοϋτο/ έπιτυχώς καί σύν τοί; νωποτάτοι; 
οστρειδίοι; καί άλλοι; προκαταρκτικοί; έδέ- 
σμασι καί ζαταλληλοτάτου γαλλικού οίνου, 
άπερ σζς παραθέτουσι τή συνοδεία καί τής γαλ
λικής πέριξ σζς συντροφιάς καί τή; τοπιζ.ής 
έπικρατούσης πάντοτε εύθυμίζς ζαί ζωηρότη- 
το: κάμ.νετε έν ζξιυλογον καί διζ.σκεδαστιζώ- 
τατον γεϋμα.

Τοσοϋτον δέ ωραία έφάγομεν καί ώμιλη- 
σζμ(ν καί έγελάσαμεν, ώστε ό κ. κκί ή Κυρία 
ΙΙιλκλζ. μοί έπζνκλάμβζνον συχνάκις :

— ·”Αχ, Κύριε Πρίντεζη, θά σζς ένθυμούμεθα 
πολύ είς τήν ’Αμερικήν κζί ούδέποτε θά λη- 
σμονησωμεν τήν ώραίαν διζ.σζέδασιν τοΰ γεύ
ματος τούτου.

Τήν έπαύριον άνεχωρήσαμεν πάντες όμοϋ 
δια τούς ΙΙζρισίους, προτιμήσζντες' τό νυκτε- 
οινόν τραίνου τής 8 μ. μ. ώ; πολύ άνετωτερον 
κκί συντομότερου, κκί διότι ώς έπί τό πλεΐστον 
αύτό προτιμοΰσι. Δυστυχώ; δέν έβλεπομεν τα 
έξωθι κατά τήν διάρκειζν τή: πορείζ; μζ; εξε
λισσόμενα τοπεϊζ, ούχ’ ήττον ή εσωτερική 
συντροφιά μας, ή εύθυμίκ κζί τά λογοπαίγνια 
τών γζλλων μα; διεσκέδζσαν πολύ κζί διήλ- 
θου,εν οΰτω; ολην τήν νύκτα ταύτην εύζρεσ τω;, 
μ.ή δυνηθέντε; νά ζοιμηθώμεν ή περί την μιαν 
έως δύο ώρας,καθόσον τό μεσονύκτιον τό τραί
νο·/ φθάνει εί; τύ Λυών, όπου στζθμεύει περί 
τήν μίαν ώραν.

Άκολουθοϋντες δε τύ ρεϋμζ τών έξερχομε- 
νων έπιξζτών,μετζ διαφόρου: εΰιγμθύ;,Ζνζ?ά- 
σει; καί κζταί'άσει; άνζ μέσον διαδρόμων 
κτλ. έφθάσκμεν είς ώραΐον περίχωρον καφενείο·/, 
οπού πάντες ήρξαντο τρώγοντες κζί πίνοντες. 
Έπράξζμεν τό αύτό,διζταξκντε; κύπελλα γά
λακτος μετά 'όουτήμζτος. Τίτο όντως κατάλ
ληλον τ·/) περιστάσει.

Μετά τοΰτο έπανελθόντε; έν ζζιρώ είς τάς 
θέσει; μας, ήρξατο ή αμαξοστοιχία έκ νέου χω
ρούσα πρός τού; Παρισίους. Μέχρι τοϋ γ·λυκο- 
χζράγμζτος ή πορεία μα; έδαινεν ήσυχω; κζι 
όμζλώ; Μόλις ομω; τά έ’νζντι ήμών άνελισ- 
σόμενα αντικείμενα κζί τοπεΐα ήρξαντο να φα’.- 
•.ωντζι ύπό τύ φώ; τή; ήμέρζς, τό ένδιαφερον 
πάντων ζνεκινεϊτο ζωηρώ; κζί μετά περιέργεια; 
παρετηροϋμεν πρύς τά έξω. Πεδιζδε; δεξιόθεν 
κζί αριστερόθεν, κατάφυτα παντού μέρη και 
τοπεΐα κζί αγροτικοί μικροί οίκοι διεσπαρμένοι 
τήδε κζκεΐσε μετά γειτονικών πζρέκει ζγρο- 
κηπείων μάς προεκάλουν τήν προσοχήν.

Τά πάντα έν τάξει κζί καλλιέργεια κζί ού- 
δζ.μόσε έφαίνετο ούδέ σπιθαμή γής άκαλλιέρ- 
γητος. Βαθμηδόν δέ διηρχόμεθα στάσεις, πό-
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λεις και ζωμοπόλεις, ώραία; 'καί ζομψοπρεπεϊ; 
ώς έζ τή; πρωινή; ιδίως φαιδρό τητός των άπό- 
ψεως κζΐ άπό τή; 8 περίπου ώρα; εΐσηρχόμεθζ 
εΐ; τά περίχωρα τών Παρισίων.

Οί Παρίσιοι, ώς όλζι αί μεγάλαι πόλεις φυ
σικά; Οά έχουν. έφζντάσθην, κζΐ μεγάλα περί
χωρα. κατάμεστα από χωρία, μεγάλας δένδρο 
φυτείας, αγροκήπια καί μεγάλα βιομηχζνκά 
εργοστάσια. Κζΐ δέν ήπατώμην. Έπί πολλην 
ώραν έβλέπομεν πζρερχόμενα πάντα ταϋτα κκί 
περί τήν !) ήρχισε νά φαίνεται έκ τοϋ πλησίον 
ή πόλις τών Παρισίων έν όλη τή μεγαλόπρε
πε! α αυτής. Σειρζΐ γειτονιών, σειραί οικιών 
κζΐ πολιτικών διαμερισμάτων διείρχοντο πρό 
ήμών καί έν τούτοι; εύρισκομεΟα πάντοτε εςωθι 
τών Παρισίων. Τέλος δέ περί τήν 10 ώραν 
εισερχόμενα έντός τών Παρισίων και σταμζ- 
τώμεν έν τώ Νοτίω μεγάλο» στκθμώ τής Μεγχ- 
λουπόλεως. Έξερχόμεθζ, μηχανικώς κζολου- 
θοϋντε; τό οεϋυ.ζ, αί αποσκευαί ιλζ; μά; ζζο- 
λουθοϋσι φερόμεναι ύπο τών πελωρίων ζωηρών 
αχθοφόρων, είσερχόμεθα άνευ χρονοτριβή; πάν- 
τε; έντός μια; άμάξης, ήτις ήδη μάς άγει έν
τός τών Παρισίων ζαί ό κ Πιλαλάς απορών, 
έρωτα, πώ; τοσοΰτον ταχέως ζαΐ ώσεί μηχα
νικώς έν τοιαύτη, πολυκοσμία εύρέθημεν σώοι 
και αβλαβείς ήδη έντός τής άμάξης βαίνοντες.

— Έδώ οί γάλλο·., τώ λέγω, σέ άγουν καί 
σέ φέρουν χωρίς νά τό καταλαβης.

— Χαί. πολύ επιτήδειοι άνθοωποι.ταχείς και 
γοργοί εΐ; την ομιλίαν καί εί; τήν πείθω.

— Παρατηρήσατε καί τ', παραδόξου; ενδυμα
σίας φέρουν αυτοί οί άμαξηλάται.

Μετ’ όλίγον διερχόμεθζ ωραία: οδούς, μεγά
λα; συνοικία:,μίαν γέφυραν τοϋ Σηκουάνα,ώραία 
πεΐίε:··α υ.έ:η καί φθζνου.εν είς το Καοτιέ Λα- 
τεν. ένθα μετ’οϋ πολύ είσύυομεν εις την Ο
δόν τών Σχολείων Hue des Ecoles , οπού 
σταμκτώμεν πρό τοϋ Ελληνικού Εστιατορίου 
τών Αδελφών Πατσίδιώτου.

Ζητοϋμεν δ’ έκεΐ πληροφορίας περί ξενοδο
χείου κζλοϋ γειτονικού καί μζ; οδηγεί ό κζλ- 
λιστο; ύπάλ.ληλο; τοϋ ελληνικού έστιατορίου 
κ. Ν. Μειντάρζ: ει; τό παρακείμενον lintel 
lie I'rance.ώραΐον κα; λίαν εύπρεπω; επιπλω- 
μένον γαλλικόν ξενοδοχεϊον, οπού κζΐ ενεζζτε- 
στάθημεν. Ή Διευθύντρια τοΰ ξενοδοχείου μετά 
τή; εύγενεστάτη; κζΐ φ.λοτιμωτζτης θυγατρό; 
τη: έφάνησζν ήμϊν περιποιητικότατοι καί μζ; 
πζρέσχον άφθονου; τάς περιποιήσεις των, ίδίω: 
όταν εΐδον. ότι εί'μεθκ "Ελληνες, διότι.ώ: μζ; 
έλεγον, επιγράφεται μέν Γαλλικόν τό Ξενοδο- 
χεϊόντων. άλλ’ είναι έντελώς 'Ελληνικόν, καθ
όσον "Ελληνα: προτιμώσι νά έ’χωσι πελάτας 
καί "Ελληνες ιδίως ιατροί είναι πάντες οί ξε
νιζόμενο:’ των.

Τό Quartier Latin, ήτοι ή Λατινική λε- 
γομένη Συνοικία αΰτη είναι μέγζ ολόκληρον

διαμέρισμα πόλεως, τό σπουδαστικόν λεγόμε- 
μενον ή φοιτητικόν καί ιατρικόν, έν τω όποιω 
εύρίσκονται τό Πάνθεον, τά Πανεπιστήμια, αί 
διάφοροι Σχολαί κτλ καί έν τώ όποιω κυρίως 
διαμένουσιν οί σπουδζσταί καί ιατροί καί όλοι 
οί σπουδάζοντε; έκεΐ "Ελληνες σχεδόν, δι’οπερ 
ύπάρχουσι πλησίον καί εστιατόρια 'Ελληνικά 
7.ΖΙ 
ληνική συνοικία αΰτη. Είναι δε σ; 
τό ήσυχώτερον μέρος τή; πόλεως 
τό μάλλον άθορύβω; καί όμζλώ: 
νον είς του, θέλοντας ν άποφυγωσι 
καί τά σχόλια τών Παρισίων.

Μετά τήν έγκατάστασίν μζ; έν 
χείω, έξήλθομεν μετά τοϋ αγαπητού 
Πιλαλά καί οΰση; ήδη μεσημβρίας, έπορεύθη- 
μεν είς τό ολίγον παρζπλεύρως ελληνικόν έστι- 
ατόριον 
τισων.ενι
λ κι πάντες ησχν 
ν ’ άζουετε

Τ'·' 1. . 
ρεκζθηντο δυο νεαι ζρησσαι, η συ·,υ-ρ; 
γυναικαδέλφη τοϋ μεγαλειτερου τών αδελφών,

Ελληνες σχεδόν, δι’οπερ
..... ■—ί εστιατόρια Έλλη·"."1' 

ι καφενεία καί θεωρείται άποζλειστιζώς ελ- 
:τιζώ; και 
χεδόν κ... 
διακείμε-

ώ ξενοδο- 
ζεύγου;

ών αδελφών Πατσιδιότου νά γευμα- 
Ιίολϋ; δέ κόσμο; ύπήρχεν έν αύτίί» 
Λ--... -Ελληνες. Εύχάριστον δέ ήτο 

πζνταχόθεν τήν Έλληνιζ.ην. Εις 
γραφεϊον, ειδο; χωριστοί? διαμερίσματος πα- 
άθηντο δύο νέαι κρήσσαι, ή συζυγος και ή 

γυναικαδέλφη — ... (.Σ.
μετά ζηλευτή; έπιτηδειάτητο; καί χά- 

συνεκράτουν τής λογιστικήν τάξιν καί τό 
τοϋ μεγάλου τούτου εστιατορίου, έν ω 
πλήθος πολλάκις διά μιά; συνέρρεεν, 

έ τι; ·
■υπάλληλοι μόλις 

τά ποραγ

ής λογιστικήν τάξιν καί 
τούτου εστιατορίου
,λ„.; ο... -----,
θέσιν νά καθήσγι, καϊ ένώ 

ζατοοθώνουσι νά κο- 
'ΐλλόυ.ενζ ζκζ- 

τή προθυμία, 
Μενιτάρα ευ- 
έπρογευμζτί-

αϊτινε; 
ριτο;
ταμεϊον 
τοσοΰτον 
ώστε δέν εΰρισζ 
τέσσαρε;
υ.ίζωσιν άδιακόπω; τα πυρα-νρ 
ταπζύστως φαγητά. Χζριτι δε 
φιλοτιμία τοϋ ακαταπόνητου ζ. 
ρέθη ήμϊν κατάλληλος θέσις καί 
σαδεν μετά πολλής όρέξεω: καί εύθυμίζς.

Μετά τό φζγητόν έξήλθομεν μετά τοϋ Πι
λαλά ζαί τή; συζύγου του ζαί έν ολίγοι; άπο- 
οζσίσζντΐ;, έλάβομεν άμαξαν και εισε/.θοντες, 
υ.ετέίηυ.εν π;ό: έπ’.σζεύιν τοϋ ΙΙυργου τοϋ Α- 
ίφφελ. Καί ήτον ή πρώτη φορά, όπου πάντες 
διέσχίζομεν έφ’ άμάξης τού; διασήμου: και 
ιστορικούς Παρισίους και διηρχόμεθα δι’ ώραί- 
ων οδών, οικιών ζαΐ καταστημάτων, γεφυρών 
τοϋ Σηκουάνα ζαί ποικίλων ωραίων συνιοκιών. 
έ'ω; ότου όλονέν πλησιάζοντες, έφάνη προ ήμών 
μεγαλοπρεπής καί έπιβάλλων ό μέγζ; σιδηροϋ; 
πύργο: τοϋ ”.\ϊφελ. Ώς μαγική είκών έφαίνετο 
έτι π;ό ήμών ό πελώριος ούτος πύργος και έφ 
οσον τόν έπλ.ησιζζομεν. κατά τοσοΰτον έφαίνετο 
ήμϊν οτι ή κορυφή του έξηκολονθει ύψουμενη.

— Σάν ψεύτικο: φαίνεται ό διάβολος, λεγει 
ζ. Πιλαλάς.
— Καϊ έγώ 

σέθηκε ■·ε/.ών 
μοί ημ.ών τον 
χάρτου έπί

"Οτε δέ 

λησιζζομεν.
ή του έξηκολοΰθ 

ύτιζο; φαίνεται
ο

δέν τόν πιστεύω ακόμη, 
ό Άνδρέας, τοσοΰτον οι 
είχον συνειθίσει μόνον 

τόσον χρόνον, 
κατήλθομεν έζ τής άμάξης καί τόν

Η Φ Τ Σ I Σ

εί'χ'Ή·5* έ'μπ-οσθέν μας, έκτύπησα αύτόν διά 
τής ράβδου μου καί

— ’Ιδού, τής λέγω : είναι ή πραγματικότης 
πλέον, ιδού τον καί ζωντανός.

Τί κολοσσός, τί πελώριον σύμπλεγμα σιδή
ρου, είναι τό καταπληκτικόν έκεΐνο κατασκεύ
ασμα. Εϊμεθα είς μίαν γωνίαν τοΰ ένό; ποδός τοϋ 
πύργου καί έφαινόμεθα ώς κώνωπες ποό τοϋ 
ναοΰ καί έπί τοϋ έδάφους τής μητροπόλεω; .' 
1 Ιαρετηροϋμεν άνωθι ήμών δεξιά καί άριστε- 
ρά τάς βάσει; κεχωσμένος έντός τοϋ έδάφους 
καί ό νοϋ; ίλιγγία πρό: τής εύφυοϋς διασκευής.

(Ακολουθεί)

Η ΜΑΓΙΚΗ ΡΑΒΑΟΣ 

(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Τόν οδοιπόρον, τοϋ όποίου τό οδοιπορικόν 
έπεισόδιον πρόκειται ν ’ άφ·/(γηθώμεν, S; μα; 
έπιτραπή νά τόν όνομζσωμεν Μάγον. Πιστεύο- 
μεν δε, ότι οί άναγνώσται θά δικαιολογήσουν 
τό ψευδώνυμόν του τοΰτο, ζμα ώ; άναγνώσουν 
τό κάτωθι πραγμζτικώ; θαυματουργόν έπει- 
σύοιύν του.

’Ο Μάγος άποπλανηθείς ποτέ εΐ; μακράν 
οδοιπορίαν, όπου είχε σύντροφον μόνον την οδοι
πορικήν βακτηρίαν του, φθάνει τήν έσπέοαν εΐς 
χωρί'ον τι καί κρούει τήν πρώτην θύραν, τήν 
όποιαν άπήντησε. Ήτον η θύρα τοϋ μύλου.Ευ
ρίσκει έκεΐ τήν γυναίκα τοϋ μυλωθροϋ, ή ότοίζ 
τώ ανοίγει τήν θύραν, άλλά παρ’ έλπίδζ καί 
μεθ’ όλους τού; εύγενεΐς τρόπου; του.αποδέχε
ται ζΰτη,δυσμενώ; ομω; τήν πζρζκλησίν του. 
όπω; τόν φιλοξενήσγ έκείνην τήν νύκτα.

— Ά ! Χριστέ μου ! "Ενας ξυπόλυτο; διά νά 
τόν κοιμίσωμεν έδώ απόψε, ανέκραξε μέ θρη
νώδη φωνήν.

— 'Έτσι λέγετε, καλή μου κ. ρίζ ; ζπήντη- 
σεν ό Μάγο:, φορών πάλιν τόν όδοιποιιζόν του 
πίλον, τόν όποιον ζφήρεσε διά νά τήν χαιοετί- 
ση καί θετών τήν πίπαν του εΐ; τό στόμζ. 
Άπατάσθε, νομίζω· ζαί δεικνύων τήν νευρώδη 
κνήμην μου, μέ τό χονδρόν υπόδημά του; Μοϋ 
φαίνεται, προσέθηκεν, ότι τά υποδήματά μου 
δέν είναι τρυπημένα.

— Καλά, έψιθύρισεν ή γυνή, ανέβα έζεί επά
νω εΐ; τό ύπερώον, έχει έκεΐ άχυρα ζαί είμπο- 
ρεϊ; πολύ καλά νά κοιμηθής.

'() Μάγο; άνέίη δύσθυμο; και έξαπλωθεί; 
επί τοϋ άχύρου άπεζοιμήθη αμέσως, διότι ήτο 
πολύ κουρασμένος. ΊΙ δέ οικοδέσποινα άνέβη κα
τόπιν του ζαί έζλείδωσε δί: την θύραν τοϋ 
υπερώου.

Εζ.οιμηθη επί δύο ή καί περισσότερα; ώρα;, 
οπότε ψίθυρό; τι; μετά ομιλία; ύποπτου τόν 
εςύπνησε.

Και τότε βλέπων φώς διε'.σδϋον διά τών σχι-
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σμάδων τή: οροφή:,έπεσε πρηνή; κζΐ τοποθε- 
τήσζς τθ βλέμμα του εΐ; μίαν οπήν, έβλεπε καί 
ήκουε τά ξσυμβαίνοντα κάτωθι.

Είδε δηλαδή τόν συμβολαιογράφον τοΰ χω
ρίου, οστις, ένδεδυμένο; τήν συνήθη του μέ- 
λαιναν στολήν, έκάθητο πλησίον τοϋ πυρό; καϊ 
έρωτοτρόπει μετά τή; συζύγου τοϋ μυλωνά, ή 
όποια έτελείωνε τά; προπζρασκευά; κζλοϋ δεί
πνου. Τό πΰρ δέ ήκτινοβόλει.

ΙΙαχεΐα ορνι; περιστοιχιζομένη άπό φιζλα; 
εξαίρετου οίνου καί διάφορα ορεκτικά έκειντο 
έπί τή; τραπέζης, κεντώντα τήν όρεξιν τοϋ Μά
γου, τοϋ οπαίου τό μόνον δεΐπνον ειχεν άποτελέ- 
σεΐ ολίγο; ξηρός άρτο; ζαΐ έ’ν κρόμμυον.

Ό άθλιο: συμβολζ'.ογρζφ· ; έζάπνιζε νωχε- 
λώ: σιγάρον, τοϋ όποίου ή εύωδίζ έκαμνε τόν 
δυστυχή οδοιπόρον νά μετανοή διά τήν ανοη
σίαν, τήν όποιαν διέπραξε ζητήσζ: άσυλον πα
ρά τοιαύτη; γυναικός

Ή μυλωθρός γελαστή ζαί εύμορφος ζζτε- 
γίνετο εί; τήν προετοιμασίαν τής τραπέζης, ό 
δέ συμβολαιογράφο; όλως εύθυμο; τήν έπείρζζε 
μέ ερωτικού; λόγους, πάντοτε οσάκις αΰτη 
διήρχετο έμπροσθεν του. Μόλις τό δεΐπνον έτε- 
λείωσεν, ό συμβολαιογράφο; έξήγαγεν έζ τοϋ 
θυλακίου του ογκώδη φάκελλον κζΐ τόν έθεσεν 
είς τά φώνατζ τή: μυλωθροϋ. Λύτη τον ηύχζ- 
::στησε δι ’ ύποκλίσεως κζΐ έκρυψε τά χρή
ματα κάτωθεν μιά; πέτρα; τή; εστίας.'Ο Μά
γο; έβλεπεν άπληστως. Τ', ζρά γε έσκέπτετο; 
'Ίσως μερικούς μύλου; τή: Πρωσίας, Γερμανία; 
Ιταλία; καί Αύστρία;, όπου αύτό; άλλοτε εΐ · 
χε λάβη τήν θέσιν τοϋ συμβολαιογράφου έστω 
ζαί χωρίς νά δίδγ ογκώδη βζλάντιζ.

Αύτά έσκεπτετο, ότε αίφνης κάποιο; εκρού- 
σε σφοδρώ; τήν θύραν τοϋ μύλου.

— Χριστέ μου ! ζνέζρζξεν ή μυλωθρό; ολω; 
έντρομος. Είναι ό ζνδρζ; μου, ποϋ γυρνά τόσον 
■-οήγο;α από την πζνήγυ:.ν.

’<) συυΛ'Ω.ζ’.ογοζφο; φαβχΟείς δσον ζχ·. έ/.ει- 
νη,έτρεχεν εΐ; τό δωμάτιον ώ; φοίισμενον πτη- 
νον, συγκρουόμενο: εΐ; πάσαν γωνίαν. Ό Μά
γο; άπό επάνω έγελζ.

Ό σύζυγο; έδιπλασίασε τότε τού; κτύπου;, 
έκείνη δέ έβρζδυνεν έπίτηδε: ν’άνοιξη διά νά 

b· ■ ’κεροίσγ ζζιρον.
Περισσότερον ζμηχζνοϋσζ από τόν συμβο

λαιογράφον. διά ταχεία: ζινήσεω; έξηφάνισε 
τό δεΐπνον έντός τοϋ ερμαρίου καί έπειτα έκρυ
ψε τόν μαυροφόοον κύριον κάτωθεν τή; σκάφη;. 
Μετά ταϋτα προσποιηθεϊσζ νυσταλεον ύφος, ώ: 
μόλις εςυπνησασζ. έσπευσε νά άνοιξη, είς τόν 
σύζυγον τη;

Ό μυλωνά; τότε είσήλθεν. Ήτο με··ζ'/.όσω- 
μο; ώ; άλλος'Ηρακλή;,δυνάμενο; νά φάγη τρεις 
συμβολαιογράφους.

Ό Μάγο; διετέθη εύθύς έξ αρχή; εύμενώ; 
ύπεο αύτοΰ.
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— Αΐ λοιπόν, γυναίκα, είπεν ό μυλωνάς εισ
ερχόμενο:, τί νεώτερζ σήμερα ·,

— Τίποτε, ά'νδρα μου, εκτός μόνον, οτι ε- 
χομεν είς τό υπερώον μα; ενχ οδοιπόρον, ό ό
ποιος έζήτησε φιλοξενίαν.

— Κζί ποΰ εινζι λοιπόν;
— Έκεϊ επάνω τόν έκλείδωσα· εϊς τό ύ- 

περώον.
— Πώς; Τόν έκλείδωσες ; Κζί διατί;
— ΙΙζνζγίζ μου, είπε χζμηλονουσα τούς 

όφθαλμούς, ήμ.ην μονή . . .
— ’Ώ ! έλεγεν ό Μάγος, σκεπτόμενος τόν 

συμβολαιογράφον, οστις εΰρίσκετο κάτωθεν τής 
σκάφης.

— Τέλος, είπεν ό μυλωνά:, τώρα ποΰ είμαι 
έδώ, φώναξε τον νά πίωμεν μαζή.

— Ό κζιρό; ανοίγει κζί δι’έμέ, είπε καθ’ 
έαυτόν ό Μάγος, γλυφών τά χείλη του.

Ή μυλωθρός ήλθε κζί τω ηνοιξε δύσθυμος.
Ό Μάγος προσεπο-.ήθη, ότι μόλις έξύπνησε 

κζί κζτέβη όπίσω της. μέ όσην άμεριυ.νησίαν 
ειχεν άναβή. Ό αυλώνας τόν πρϋπάντησε κζί 
έκαμε μετ’ αύτοΰ τόσον φιλικήν χειραψίαν, 
ώστε τόν έξώργισεν έτι μάλλον κζτά τοΰ συμ
βολαιογράφου.

— Λοιπόν, γυναίκα μου, κρασί, κι’ άπό τό 
κζλό μάλιστα, είπεν ό σύζυγος.

ΤΙ μυλωθρός τοϊς έφερε φιάλην κζί δύο 
ποτήρια κζί άπομζκρυνθεϊσζ, έκάθησε πλησίον 
τοΰ πυρός, χωρίς νά εΐπν; λέξιν. Οί δύο άνδρες 
συνέκρουσαν τά ποτήρια.

— ’Αλήθεια, μήπως πεινάτε; τώ είπεν ό 
μυλωνάς

— ΙΙρζγμ.ζτικώς, άπήντησεν ό οδοιπόρος.
— Δεν έχομεν παρά μόνον ψωμί κζί τυρί, 

είπεν ή μυλωθρός με άργιλον ΰφος.
— Μπά, είπεν ό Μάγο:, ενθυμούμενος τά 

λείψανα τοΰ δείπνου, τά τοποθετημένα έντός 
τοΰ ερμαρίου.

— Οί οδοιπόροι συνηθίζουν είς τάς κακου
χίας, είπεν ό μυλωνάς, συγκρούων τό ποτήριον 
του μετ τοΰ Μάγου. Άλήθειζ είς τόν δρόμον 
δέν έχεις πολλάς αναπαύσεις.

— Μέ συγχωρεϊτε, είπεν ό οδοιπόρος. Λαμ
βάνω ο,τι μοΰ χρειάζεται, χάρις είς τήν θαυ
ματουργόν ράβδον μου.

— "Α, εννοώ, λαμβάνετε διά τής βίας, ο,τι 
δέν σάς δίδουν.

— Καλέ μου, φίλε, είπε σοβκρώς ό ξένος, 
ούδέποτε έκλεψα- άλλ’ είχον τό εύτύχημζ νά 
εϋρω εί; ένα έρημον πύργον πζρά τάς δχθας τοΰ 
Ρήνου μίαν μαγικήν ράβδον, ή οποία υ.οΰ προ
μηθεύει πάν ό,τι θέλω.

— ’Αστειεύεσαι ί είπε γελών ό μυλωνάς.
— Ά ’. εισθε άπιστο: ; είπε γελών ό όδοι 

πόοος κζί σύοων 'όοζδεως τήν πολύτιμον ράβδον 
του, περιέστρεψεν αύτήν δίς κζί τοίς κζί έγο- 

νυπέτησε πρό τοΰ ερμαρίου, είς τό όποιον ήτο 
κλεισμένον τό δεϊπνον.

— Μά τήν μζ.γικήν δύναμιν τής ράβδου μου, 
ανέκραξε μέ φωνήν επιτακτικήν, θέλω νά φζνή 
είς τό έρμάριον τοΰτο ενα τέλειον δεϊπνον.

Ό μυλωνάς πιστεύω-/ πάντοτε εις αστειό
τητα, έσηκώθη καί ηνοιξε μόνος του τό έρμά
ριον γελών, άλλ’ όπισθοδρόμησεν έκπληκτο:, 
βλέπων ολζ τά φαγητά, τά όποια ύπεσχέθη 
ό Μάγος, οστις έφρόντισε νά όνομάση έκ τών 
προτέρων έν πρός έν ολζ τά είδη, τά όποια 
άπετέλεσζν τό δεϊπνον τοΰ συμβολαιογράφου.

’(.) άγζθός άνθρωπος έκάθισεν έννεός πλησίον 
τοΰ Μάγου, πρός τόν οποίον πλέον μετά σεβα
σμού ώμίλει. Ό Μζ;·ος εύγενής κζί ίπποτικός 
ώ; όλοι οί γάλλοι, έλαβεν άπό τής χειρός τήν 
μυλωθρόν μάλλον νεζρά.ν ή ζώσαν κζί την 
ήνάγκασε νά κζθήση πλησίον του. Κζί οί τρεις 
έκάθησζν εί: τήν τράπεζαν οί μέν δυο άν- 
δρε: με ακονισμένους όδόντας, ή δε μυλωθρός 
στενοχωρημένη, έν ω ό συμβολαιογράφος ε'- 
τρεμεν έκ φόβου κζί λύσση; ύπό τήν σκζφην.

Ό οίνο: τοΰ ιυμβολζ-.ογράφου ήτο καλός. 
"Ελυσεν έν τελεί τάς γλώσσας κζί ό μυλωνάς 
διηγήθη εις τόν φίλον του Μάγον όλην τήν άπό 
ΙΟ έτών ιστορίαν του. Ιίροσέθηκε δε, ότι έ- 
στενοχωρείτο πολύ, διότι έμελλε προσεχώς νζ 
πλήρωσή άρκετά σπουδαίο·/ ποσόν κζί ούτε ο
βολόν ειχεν.

— ’Αφήσατε τήν ύπόθεσιν είς έμέ, είπεν ό 
αγαθός ξένος. Ή ράβδος μου θά σάς άπζλλζςγ, 
άπό τήν στενοχώριαν κζί πλησιάσα; είς τήν 
γνωστήν πλάκα τής έστίζ:, ανέκραξε; Μά τήν 
μαγικήν δύναμιν τής μαγική; ράβδου μου. θέλω 
νά φζνή έδώ εντός φζκέλλου το ποσόν, τοΰ 
οποίου ό φίλο: μου έχε·, ανάγκην

Κζί άνζσηκώσζ: δια τής ράβδου του τόν 
••νωστόν λίθον, ζνεκάλυύε πςό τών οφθαλμών 
τοΰ μυλωνά τό βαλζντιον τής γυνζικος του. 
ήτι; έκλζιεν από τό πείσμα της. Εύνόητον τό 
άποτέλεσυ.ζ. Έν τή πζεζυοοζ τής εύννωμ.οσυ- 
νης του ό μυλωνάς έρρίφθη είς τούς πόδα; τοΰ 
Μάγου, τόν όποιον έξελζμβζνεν, ώς μετημφιε- 
σμένον πρίγκηπα.

— “Οχι, έ'λεγε, δέν είσθε άπλοΰ; οδοιπόρος, 
άλλα ευεργετικός πλούσιο:, άρχοντα; οστις διά 
τοΰ τρόπου τούτου ήθελήσζ.τε νά έλθετε ει: 
βοήθειαν μου.

— Σωστό: διάβολο; εινζι, έψιθύρισε τότε ή 
σύζυγος. χ , ,

— ’Αμφιβάλλει: περί τής μαγικής ύυνζμεω: 
μου ! ανέκραξε·/ ό Μάγο:, ώς δήθεν ώργισμενο:, 
θά σέ κάμω νά ίδης λοιπόν κζί τόν διάβολον 
καί πρόσεξε νά μή σέ πάρη ’.

Είπών αύτά ηνοιξε τό πζράθυρον καί έξέτεινε 
πάλιν τήν μαγικήν ράβδον του κρζζων :

— Έν όνόματι τή; μαγική; ράβδου, σ’ έξορ- 

κί'ζω, Σατζνζ, νά έξέλθγς άπό τήν κρύπτην 
σου καί νά πηδήσης απ’ αύτό τό πζράθυρον, 
άν δέν θέλγς νά σοΰ σπάσω τήν κεφαλήν.

Ό συμβολαιογράφος, αγωνιών πρό πολλοΰ 
έσχε τήν ποθητήν ευκαιρίαν νά έξέλθ-/) έν σπουδή 
κζί νά τραπή είς φυγήν μέ τό πρόσωπον μελα
νόν έκ τής καπνιάς. Διέσχισε τό δωμάτιον ώς 
βέλος κζί έπήδησεν άπό τήν έξοδον,τήν όποιαν 
τω ήνοιξεν ό Μάγος.

Ό μυλωνάς τρέμων σύσσωμο; προύχώρησε 
πρός αύτόν μέ σεβασμόν :

— Έξοχώτατε, τω είπε, τί δυνάμεθα νά. 
νά κάμωμεν διά σάς ;

— Έν μόνον πράγμα, άπήντησεν ό Μάγος. 
Νά είσθε φιλάνθρωποι κζί περιποιητικοί πρό; 
οδοιπόρους, τούς όποιου; φιλοξενείτε.

’Έλαβε/ έν άκόμη ποτήριον οίνου, ήνζψε 
πάλιν τήν πίπαν του, διώρθωσε τόν οδοιπορικόν 
σάκκον του έπί τών ώμων του και, άφοΰ παρε- 
τήρησε καλώς εί; τούς όφθαλμούς τήν Μυλω
θρόν μετ’ οργής, άνεχώρησε·/, ένώ ή ήμερα ήδη 
ύπεφωσκεν.

(Έκ τοϋ Γαλλικού)

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Έν τφ κακονργοδιν.εΐω.

Ό πρόεδρος. ΙΙώς κατηγορούμενε, ον πά
λιν έδώ μετά πέντε έτη ; ζίέι- ήλλαξες βλέπω, 
επάγγελμα.

Ο δε κατηγορού μένος (χαριτολογούν δήθεν)· 
Ναί. κύριε Πρόεδρε, και σείς βλέπω, την ίδια 
δουλειά κάνετε.

>—<

Θεία τις προσπαθούσα >·’ άποτρέψ»; τ//>· ανε
ψιάν της άπό γάμου μετά στρατιωτικού, τή 
έλεγε :

— .Vai. κόρη μου, είμπορεΐ νάγίνη κα'ι πό
λεμος κι 1 μίαν σγώίρα νιι τόν σκοτώση ....

— .-Ιγτ<>>· καλέ θεία, έγώ δέν θά ζήσω ώς 
'/SlQ'1 !

Κάποιος στρατιωτικός άκονσας θόρυβον είζ 
τΐμ· αυλήν του. κατέρχεται ώπλισμένος κα1 
σ υναντά λωποδύτην, υοτις τω λέγει όλω; η ιλο- 
φρονητικώς ι’ιπεργ/ιιιενος μέ τα κλοπιμαία.

— Μΐμ· ανησυχείτε, Κύριε λοχαγέ.δεν είναι 
τίποτα-

— Ιιόλου και r,i· μμ ά> ησυχής,φίλε μου,κ.αι 
τώ θέτει τό ρεβόλβερ εις τό μέττοπον.

>—■

Δύο η ίλοι αγοΰ καλώς έμέθυσαν, έγιλονί- 
κησαν καϊ άντήλλαςαν τάς χειροτέρας 'ύβρεις- 
Οτε μετά μικρόν σιωπήν δ πρώτος λέγει πρός 

τόν δεύτερον μετ’ άποστρογής ;
— Δέν σέ ξεσυνερίζομαι, στουπί. . . .

Καϊ ό δεύτερος-
— Έγώ 1} ίσύ, δπου δέν ξέρεις τί λές . ■ . . 

κανάτα 1

Κυρία τις έλεγε πρός τόν σύζυγόν της, πολύ 
άρεσκόμενον είς ττ/ν άνάγνωσιν :

— Θά έπεθνμουν νά εγιτόμην βιβλίον διά 
διά νά επρόσεχες περισσότερον είς έμέ-

— ”Εστω, άλλά νά έγίνεσο δμως Ημερο
λόγιου, διά νά σέ ηλλασσον κατ’ έτος.

Έν τφ οίνοπωλειερ μεταξύ δύο έρισάντων.
— Δέν είξενρες τί λέγεις, εϊσαν μεθυσμέ

νος, στουπί, κανάτας.
— Νά χαθής παλιάνθρωπε ρεζίλ.ι, βλ.άκα- 

Έγιϊτ μεθώ διά μίαν στιγμήν, άλλ.ά ού είσαι αι
ωνίως βλάξ.

Γ Ν DM IK Α

Συναναστρέφου κόσμον ευγενων αισθημά
των και ίσο βέβαιος δτι πάντοτε θιι εκτιμάσαι 
καϊ ούδέποτε θά μετανοης-

Ισπανική παροιμία.
Ό άνήρ είναι πυρίτις, ή γυνή γλόξ καϊ ό 

διάβολος δ άνεμος-
>^<

Έάν θέλης νά έι νοήσης τήν καρδίαν τοϋ άν
δρός, παρατήρηοιν τρις εις τό πρόσωπον αυ
τοί-. Τό πρώτον θά ήναι προσποιητόν, τό δεύ ■ 
τεοον ι/'ενάκη καϊ τό τρίτοι- προσωπείο,’ δπερ 
άιρίνει νά τώ άγαιρέσης.

Θέλης νά έννοήσης τί,ν καρδίον τής γυνα:- 
κός ; Προσπάθησαν παντϊ σθένει ία ΐδης εντός 

τοΰ βαλαντίου της.
Είναι Ιλι-τμρά δσον κ< ϊ τό έν αύτώ χρήμα.

>-*<

/IF μεγάλοι θέσεις ομοιάζουν μέ τούς υψη
λούς βράχους, ους μόνον οί δετοί καϊ τά όρνεα 
κατορθώνουν νά ι/θάνονυ-

Καλείτερον νά είσι < ώψέλ·μο: παρά επιβλα
βής. Τό πρώτον κ< τοοθοϋτσι δυσκολως καϊ τό 

δεύτερον άνεπαισθ ήτως-

'Όλαι αίάνα/ινήσει: τοΰ κόσμου δέν άξ’ζουν 

μίαν έλπίδα-

"Οταν τις κακολογή έαυτόν. δέν καταγγέλ

λεται, άλλά αύτοεπαιτ είται-
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επιπέδου.

χει δύο στερεός βάσεις,μίαν μετιιλλί- 
νην ώς έμφαίνεται έν τή πρώτη είχόνι
δια παρατηρήσεις καί μελετάς έπί

μονίμου πλάτους (latitude) καί μίαν δρυί- 
νην δια πρόχειρον μεταφοράν όπου δήποτε. 
Περιλαμβάνει δε μ έ γ α ν οπτικόν φακόν
135 tn)m, πρώτης τάξεως καί έτερους 6 με- 
γεθεντικους δφθαλμικούς (oculaires 
celestes) διά μεγεθύνσεις 80, 120, 180,
240, 280 καί 35ο φορών καί δύο μελα
νούς διά τας εκλείψεις μετά φωτιστικού

Κινείται δέ πάνυ εύχερώς καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις και περιστρέφεται ομοίως παν- 
ταχόσε δι’ ευφυούς μηχανισμού.

Τό κάλλιστον ΰφ’ δλας τάς επόψεις Τ η-

ΜΕΓΑ ΤΗΑΕΣΚΟΠΙΟΝ ‘'EQUATORIAL
ΔΙΑ ΣΟΒΑΡΑΣ ΜΕΛΕΤΑΣ
Δι’ Αιίτεοοόν.οπεΐο, Πανεπιστήμια, Γν- 

ιινι’κίκι ίι Μέγαοον πολνταλάντον·

ΜΙΑ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
λεσκόπιον τούτο, ευρισκόμενον 
ένεκα οικονομικών περιστάσεων έν 
αχρηστία εις χειρας ομογενούς,και 
σκεφθέντες δπως διά τής ήμετέ- 
ρας μεαολαβήσεως περιέλθη τούτο 
είς τήν κατοχήν Ελληνικών χειρών. 
Ιδία Σπουδαστηρίου τίνος έν Έλ
λάδι η τφ Έςωτερικ.φ,ουδενός δυ- 
στιχώς κατέχοντος τοιοΰτον σοβα
ρόν άστρονομικόν εργαλείου ,άνελά- 
βομεν νάτό έκθέσωμεν ε’ς έρανον, 
πρός 1/3 Α· αγγλικήν τόν αριθμόν, 
επικαλούμενοι τόν πατριωτισμόν 
τών ήμετέρων ομογενών,δπως διά 
τού ευχερούς τούτου μέσου Λπο- 
κτήσωμεν αύτό χάριν τώνΈλληνο ■ 
παίδων μας.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΗΛΗΣ
Πολλά έγράφησαν περί τοΰ θεραπευτικού ’Ιν

στιτούτου Αθηνών κα! θά ήτο Άσκοπου νά 
ματαδώσωμεν καί ήμεϊς δλ'γα τινα περί αυτού 
είς τούς ήμετέρους άναγνώστας.

Τό κατάστημα τούτο άποτελεϊται έκ μιας αι
θούσης αναμονής τών δρρώστων καί έκ 3 δια
μερισμάτων, ένθα έςετάςονται οί πάοχοντες ύπό 
τήν έπίβλεψιν τού Ιατροΰ καί νφηγητοΰ κ.’Ιω
άνναν Ε. Καραβία, δστις μετά τήν έςακρίβω- 
σιν τής παθήσεως έκαστου άρρωστου παρα
πέμπει αύτόν εις τό δρθοπεδικόν τμήμα.

Τάξις καί καθαριότης έν ίίπασι τοϊς διαμε- 
ρίσμασιν επικρατεί. ή δέ εξαίρετος κατανομή 
τής έργαοίας καί λειτουργία αυτού είναι Άμεμ
πτος. Έν τή αιθούση τής αναμονής ύπάρχει 
λεύκωμα περιέχον τά ευχαριστήρια τών διαφό
ρων θεραπενθέντων, πασών τών κοινωνικών 
τάξεων,τής τε πρωτευούσης καί τών έπαρχιών.
Επίσης ύπάρχει καί έτερον λεύκωμα συγχα

ρητηρίων διαφόρων Ιατρών έπί τή έπιτυχεΐ 
έκβάσει τής ειδικής θεραπείας τοΰ ’/ιστιτοό- 
του, τής έφαρμοσθείσης έπι διαφόρων αύτών 
Αρρώστων.

Έν τή προσφ υέϊ προσαρμογή τοΰ έκάστοτε 
Λναγκαιούντος βιδωτού προσκεφαλαίου και τή 
τελεία ανατάξει κα! στεγανή συγκροτήσει κεΐ- 

ται απασα ή πρός ϊασιν τής κήλης προπαρα
σκευαστική εργασία, ώς καί τό άπόρρητον τού 
θεραπευτικού ’Ινστιτούτου Αθηνών. Τά δέ 
φυτικά φάρμακα, ώ>· ποιείται χρήσιν έπιβοη- 
θοΰσιν είς τήν ταχυτέραν άνάπλασιν τών ιστών 
καί ούτως εϊπεϊν έπούλωσιν τοΰ πόρου, δι' ού 
προπίπτει ή κήλη. Οτι τά φάρμακα ταϋτα 
διαδραματίζουσι σπουδαίου μέρος έν τή dra- 
.τ/.αστική έπεξεργαοία, δι’ ής έπιτυγγ άνετοι ή 
έμφραξις τοΰ διευρυνθέιτος πόρου, μηδενί 
δέον ΐνα φανή παράλογον διότι εμβριθείς έπι
στήμονες. ιός ό Steffen (μέθοδος έρεθιοτανα- 
πλαστική). ό Narodeski/ δι’ ειδικών φαρμά
κων εσωτερικής χρήσεως, ό Mattes διά φυτι
κών ιαμάτων καί πολλοί Αμερικανοί ιατροί 
διά τής μεθόδου τοΰ Lan ιινίοιιηιιι· ίπιδ ιώκον- 
σιν έρεθιστικώς τήν άνάπλασιν ή τήν άποσκλή- 
ρωσιν τών Ιστών τής βουβωνικής χώρας.

'Π περιωπή, είς ήν έν βραχεί χρόνφ άνήλ- 
Οε τό θεραπευτικόν Ίνστιτούτον ’Αθηνών 
πειθαναγκάζει ήμας έν τέλει. ΐνα έξάρωμεν 
τους ύπερανθρώπους αγώνας καί τάς ύπερβυ- 
λικάς θυσίας τού άςιοτίμου Αιευθυντού τοΰ 
'Ινστιτούτου κ. Ιωσήφ Σεκίνου, δστις κατώρ- 
θωσεν ΐια αναδ.-ίςη αυτό ει· τών ευεργετικά)- 
τέρων ιδρυμάτων τής πρωτευούσης διά τής 
Ατομικής δρι στηριότητ. ς καί τής ικανότητας 
αύτοϋ.

Π...
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Τό λαχεϊον τού στόλου συνεδέθη πλέον μετά, 
τοΰ κ. Γ.Κοφινά ώς σάρξ και ψυχή.Όμι· 

λοΰντες περί τοΰ ένός, ένοοϋμεν άμφότερα. 
Κατορβώθη ύπ’ αΰτοϋ έν όλιγΐστφ χρόνφ νά 
έδοαιωθμ μία πιστωτική έπιχείρηΟις, ώς 
τακτικόν έσοδον τοϋ προϋπολογιΟμοϋ τοΰΚρά
τους Ό,τι άλλοστε έπιτυγχάνεται διά πολλών 
θυσιών και κόπων παρ’ ήμών έπετεύχθη Λσύ- 
χως καί όμαλώς δι’ έλαχίστων παροχών. Χά
ρις δέ τώάκραιφνεΐ πατριωτιΰμώ τών ήμετέρων 
ομογενών καί τής προθύμου ύποστηρίξεωςπαν- 
τός Εθνικού έργου,ύσημέραι προάγεται τό έρ 
γον καί Ιδού ήδη διά τών πρώτων χρημάτων 
τοΰ λαχείου τοΰ Στόλου, άπεκτήσαμεν άξιόλο - 
γον άντιτορπιλλικόν, ή «Χίκη·, ουτινος τήν 
είκόνο βλέπετε έναντι.

Τόδέ άποτέλεάμα έν προόεχεΐ μέλλοντι,εόε · 
ται αίσίώτερον καί έπίζηλον,αν ώς έλπίζομεν, 
έξακολουθήιΐη ήαΰτιί τάξις, άκρίόεια καί ασφά
λεια τής λειτουργίας τής ύπηρεσίας τοΰ λα
χείου τοΰ Στόλου, όπερ ώς έχομεν άκράδαν- 
τον πεποίθησιν είς τόν άκάματον ζήλον, τήν 
άοκνον ένέργειαν. τήν άέτειον όξυδέρκειαν 
καί έπιμονήν τοΰ διευθί νοντος κ. Γ. Κοφινά, 
ύσημέραι βαίνει έδραιούμενον. βελτιοΰμενυν 
καί γενικευόμενον. παρέχον προφανή τά έχέγ- 
γυα τής πλήρους Εθνικής έπιτυχίας καί τελε- 
σφαρήσεως τών πανελληνίων πόθων :

Ό κ. Κοφινάς άνήρ τοΰ καθήκοντος καί ρέ
κτης τοΰ ναυτικού έθνικοΰ Ιδεώδους δέν άμφι- 
βάλλομεν, δτι ουδέποτε θέλει παΰσει μετά τοΰ 
αυτού πάντοτε ζήλου έργαζόμενος καί πόποτε 
θέλει καταβάλει αύτόν ή άπογοήτευσις καί ιί 
συνήθης έκ τών πραγμάτων άντίπραξις, άλλά 
τουναντίον μετά τοΰ αΰτοϋ πάντοτε σθένους 
θέλει ύπερασπίζεόθαι τά Ιερά. Φ- ΙΙ·

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΛΑΩΝ
Εκείνος πού ευρίσκει κάτι ωραίο ατό κακό, 

δέν ι7ά Αργήαη να τό πράίρ.

><S/8>'

Γυνή δκνή καί ίνάρετος εινε Αδύνατον πράγμα.

-•3'8'·-

Ό χρόνος καί ή ίέέλησις &έτουσι τέρμα είς 
ιόν έρωτα.

<3'8·-

’Οποιος καλό λέγει καλό ακούει.

"Οποιος δέν φοβάται γ]α κάποιον, δέν τόν 
Λγαπιμ

Καβάλλα δέν πηγαίνει κανείς ατό παράδεισο

<3/8>

Πότ’ δ Γιάννης δέν μπορεί, πότε κάτι τοΰ 
πονεϊ.

•ΟΧ·*

Καινούργιο ’ναι τό κόσκινο, φυλά ’ναι κρε
μασμένο.

Κοντελίκι χωρίς έχει 
μούτλωσ’ τον ποΰ τό κατέχει.

—ί

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΦΪΣΕΩΣ

II. Δ. ΙΙαμκίϊονς· Διεύθυνσίς σας ιίλλάγη, 
ώς γράφετε. — Κ. Μ· ΙΙόρτ-Σαΐΰ. "Εχετε δί
καιον, άλλά έχετε όλίγην υπομονήν άκόμη καί 
άποστέλλεται ϋμΐν.—Ά. Γ- ΆγγελόκαιΙτρον. 
Έλήφθηόαν έπιστολή καί χρήματα καί σάς 
ενχαριστοϋμεν. Άναμένομεν δέ ώς γράφετε 
καί νεωτέραν.— I. II- .\·Μ:ιγΙοιιπι \orth. 
’Επιστολή έλήφθη. Διεύθυνσις διωρθώθη. Εύ- 
χαριότοΰμεν. — Ά· Λ- Σικάγον. ’Επιστολή 
έλήΦθιι. Συνδρομηταί ένεγοάφησαν. Εΰχαρι- 
στοΰμεν. — Ί. Ε. Ιίάϊοον. Ζητούμενα έκ νέου 
φιλλάδιά σάς άπεστείλαμεν. - Π. II. Άιιαλι- 
ιίΓχι. Ζητούμενα Φυλλάδιά σάς έστάλησαν.— 
Ί.Ιϊ.ΡέΟυμνον. ’Επιστολή έλήφθη. Έχει κα
λώς άναμένομεν. — Λ. Λ- ModciaXiav. Ει’χα- 
ρίστοϋμεν. Γράφομεν.— Δ. I. Λ. Ιΐάϊοον. Ζη- 
τηθέννα φύλλα άπεΟτάληόαν ήμϊν είς Κάίρον. 
—‘II. 5. ΆργοιΙτόΛίον. Ζητούμενον φυλλά- 
διων, σάς άπεστείλαμεν. Τά δέ καθυστερού- 
μενα παρ.έτους θά λάβετε προσεχώς, καθόσον 
ένεκα τοϋ θέρους διακόπτομεν έπί μήνα έο- 
γασίαν. — Ν. Μ. Βερολϊνον. ’Επιστολή καί 
φωτογοαΦίαι έλήΦΟησαν. "Εχει καλώς. Εΰχα- 
ριστοΰμεν καί διά ζυγόν δν άνομένομεν.
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10—Η Μαγικαΐ Εικόνες

12. Α ϊ νιγ μα

Ποιος είμπορεΐ νά μ ’ εύρη τάχα τό όνομα 
ένός νησιού Ελληνικού έάν σάς δώσω τιϊ 
στοιχεία του μονάχα ;

>-**
Λοιπόν τό πρώτον του είναι ένα γράμ

μα τό δεύτερο τό βρίσκεις στό γυαλό.
Τόξεύρουνε καί τιϊ παιδιά αύτό τό πράγ

μα- "Αν τιϊ ένωσης τί> νησάκι εύκολα θά 
εϋρης. Γιαντό δεν σάς χρειάζεται πολύ 
ηναλό!

13. Γ ρ ΐ ό ο ς

Π Φ 2 λόγια Τ οϊς ΛΑ οιο ΜΕ γαλήνη

I ί . Φ ύ ρ δ ίι ν — Ν ί γ δ ίι ν

Υχτη.—Σ α τ ο τας .. . .

Φ ω ν η ε ν τ ό 2. ι πο ν

<>4-+ι:4-λ-|-ς + + λ-ί-Η- + 
πλ-|-ν-|-ντ-|--|-

ΚΙΣΣΟΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
1ον ΤΕΥΧΟΥΣ

I. Άναστρεφομενηςτή; είζ.όνοςη κεφαλή τοϋ 
ζ.υνηγοϋ εύρίσκεται μεταξύ τών δύο /.ορμών.— 
2. —τρεφόμενης τής εϊζ.όνος ούτω; ώστε η αρι
στερά πλευρά νά έ'λΟγ, άνω ορφ.ος ολόκληρος 
δεξιά ζαΐ παρά τήν βάσιν τοϋ φυλλώματος.— 
.3. Χρόνο;=Χρ-ονοε.— ί. Ήέφτ,μερίς εινε απα
ραίτητος.—Τό γήρας είνε επαχθές.

Αύται Λ. Κ. έξ Άθζ- 
ιφ νών 4, II. Ηωμόπουλος έζ.

Σύρου 2, Μ. Σφυράς εκ Σύ- 
(ξί ρου ί, Μαρίκα Φιλιππίδου

έζ. ΙΙειραιεΐ 3, Ρ. ΙΙαντε- 
φ λάκης έξ ’Αθηνών 5. Κά- 
£1 ρολος Λίρκε έζ. Σμύρνης 2.

Σπυρ. Ματιάς έζ. Κάιρου 3.

jj Τα Γραφεία τίϊς «Φν- 
y όεωςν ιιεταφέρον- 
ϊ ται ά«ό 1»·ς 2Εε- 
ί σττειιβοίον δπιιίθεν 
*! τοϋΐΐαοδακείονγω- 
Ρ νιαιαν οικίαν οοων 
y Σωκράτους—Ενρν- 

πίδον.

mommoxoEion
ΚΑΙ

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΩΝ
ΔΙΟΝ. Θ. ΠΑΣΤΡΑ

Ίόρυϋεν τφ /8θ8 Έν Ζακύν&φ
ΙΙώλησις χονδριζ.ώς καί λιανικώς είς πολύ 

συγκαταβατικής τιμάς.
Αντιπροσωπεύει πολλά γαλλικά Ελβετικά 

καί Γερμανικά ’Εργοστάσια.

ΠΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ
’Αντιπρόσωποι έν Ζάκυνθο) τής Αμερικα

νικές άτμοπλο’ίκχς *Εταιρείας
PRINCE & SINE

ζαί αντιπρόσωποι διαφόρων άλλων ελληνικών 
καί Εύρωπαϊκών οίκων.

EEN8JOIEION ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ
(IMPERIALE) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έ~1 της Π.1"-ιί·ι·: τι'ΐ· Σν>·ν«··ΐ"ΐτ< C
οικικι Hna«ESii

ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΡΙΦΗ χ«ϊ Γ. Κ 4ΛΛΙΓΑ
( Κ··~* 'ί.π«ΐΓ>)σιι· τ~ιζ -ι'.1ν-.<ιιθο~ι, ιιί-τον .πί.ίοτιί.ις).

ΧιΆτιστ-,ι μέ καινουργή έπιπλα καί ήλ=κτ;οοώτι 
στα·., π$ρι;·χουσχι 6(1 μεσημβρινά δωμάτια. μετά’ τρο
φής καί άνευ. ’Εστιατόριο·/, (able ιΓ Ιι ue. Λουτρά ευ
ρωπαϊκά πρώτη; τάξεως.

’Αριθμό; τηλεφώνου 32·?.
Τιμαί δωματίων άπό 3 I·? δρ. άνχλόγως του δω

ματίου. Έπίπλωσι; χριστή. βία π:ός την Άκρόπολιν 
θαυμασία. Ιδιοκτήτη: Θ. Τσαδλΐρης πρώην ιδρυτή; τοϋ 
’Εστιατορίου τό "Αστυ ζ.αι Βασιλικού ΐινοδοχ'ιου. κκί 
νΰν τοΰ ήδη.

Αντοκοοτοοικοΰ (Imperiale).

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


