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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΓ ΟΛϋΥΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Σχίετο; χ·>< έντν-ώ,ιιις
Έκ τεμαχίοι- .ΐΝΘΡΑΚΟ—

Κ
ΑΤΑ τον χειμώνα ενώ ψυχρός καί πα

γερός βορράς μυκαται έςω κΆ έντδς

. τής οικίας ήαύχως πλησίον τον -τυ
ρός παρατηρεί τις τον λιθάνθρακα νά κατανα- 
λίσκηται βραδέως έν τή Ιστία, δύιαται. θεω 
ρών τδ τεμάχιον τοΰ έίνθράκος καθιστάμενο·· 
λείαν τοΰ .τυρός, να παραδοθή εις σκέψεις, νά 
φιλοαοφήση έπ αδτοΰ.

Πόσα δεινά, πόσοι κόποι δέν έχρειάσθησαν, 
όπως τδ τεμάχιον τοΰτο τοΰ άνθρακας φθάση 
άχρις ημών ; ‘Επ' αότο’ϊ εις τά βάθη τής γης 
έγκεκλεισμένου.πυλλάκις ή σκαπάνη τυΰ Ανθρα
κωρύχου έπεσε, μέχοις ο!· τό Αποσπάση από 
τυΰ βράχου .'

Εις πόσους κινδύνους ό δυστυχής ουτος 
εργάτης έςετέθη ; Χωρίς νά υπολογίοη τις τάς 
κατολισθήσεις, τήν έλλειψιν τοΰ καθαρού Λέ- 
ρος, τήν πλημμύρισιν ύπό ΰπογεϊιον υδάτων, 
τδ τρομερόν Αέριον τών Ανθρακιορυχι ίων, τό 
μεθάνιον, δέν ήτο έτοιμον εις τήν έλαχίοτην 
φλόγα νά Λναφλεχθή, έκμηδενίζον έν μκ'ι 
στιγμή εκατοντάδας Ανθρωπίνων ί’πάρςεων ; 
"Επειτα Ιχρειάοθη νά Αναβιβασθή <5 λ(θ<ίν- 
θραξ εις τήν επιφάνειαν καί νά ιίχ.θή είς τόι· 
τόπον τής καταναλεΰσεως. Τεμάχιά τινα ^ι
πτάμενα έν τή ιστία τής Ατμομηχανής Αρκοΰοι 
νά μεταβάλωσι τδ ύδωρ είς Ατμόν. ίξοχον 
κινητήρων δϋναμιν.

’Αλλά δέν είναι τούτο μόνον δέν χρησι
μεύει ιιόνον διά νά μάς μεταφέρη διά μέσου 
τών σιδηροδρόμων Από τόπου είς τόπον εν
αγόμενος είς τάς υψικαμίνους μέ τά ορυκτά 
τοΰ σιδήρου, τά μετασχηματίζει είς μεταλλικόν 
σίδηρον, μεθ’ οί κατά διαφόρους Αναλογίας 

ετούτοι είς χυτοσίδηρον, μαλακόν σίδηρον, 
ή χάλυβα, τους άλλους δηλ. τής σημερινής 
Ανθρώπινης δυνάμεως βραχίονας ! Ριπισμέ
νος εις τάς οικιακός Ιστίας Αποδίδει καιόμενος 
θερμότητα, Αριστυν βοηθόν κατά τον εναντίον 
τοΰ χειμερινού ψύχους Αγώνά μας

Τί είναι λοιπόν ό λιθάνθραξ ; Πού καί 
πώς ευρίσκεται. καί πώς ίσχηματίσθη ό μέλας 
ουτος τής βιομηχανίας χρυσός ;

Κατά τήν Αρχαιότητα άγνωστος, καθότι 
ούτε <5 Πλίνιος ούτε ό '-ίεόφραστος περί αί·τοΰ 
ουδαμοϋ λόγον ποιούνται, ύπό Άγγλων πρώ
τον, ώς χρονικά τινα Αναφέρουοι, τώ 301) 
π. X. Ιςωρύχθη καί περί τό 1130 ώς καυσί
μου ί'λης είς τήν μεταλλουργίαν χρήσις έγέ- 
νετο. Κατ' άλλους τιο \233 'Ερρίκος ό Γ 
έπέτρεψεν είς τήν διάσημο·· τής σήμερον διά 
τά λιθανθρακωρυχεία της πύλιν XeW-CaStle 
τήν έςώρυξιν λιθανθράκων. Είττι μετεφέρθη 
ώς θερμαντική ύλη εις Λονδίνου, όπου δμως 
τώ 1306 απηγορεύθη ή χρήσις του, ένεκα 
τής κατά τήν καΰσιν του έςαγωγής δυσόσμων 
Αερίων.

Τώ 1763 ιίσήχθη εν ΙΙαριαίοις, έν Γερ
μανία δέ κατά τά μέσα τής 14ης εκατονταε
τηρίδας, ένψ ήδη ό θαλασσοπόρος Μάρκος 
Πόλος τώ 1260 έν Κίνα εΰρε μεγίστη·· τών 
λιθανθράκων χρήσιν Από πολλών έτών εισηγ
μένη ν.

’Ενώ δμως τοιαΰτα περί τής πρώτης αυτού 
έμφανίσεως καί χρήσεως φέρονται, παράδοσίς 
τις τής περί τδ Liege χώρας Αναβιβάζει είς 
τδ 1043 τήν πρώτην αδιοΰ χρήσιν. ’Ιδού ή 
απλή αΰτη παράδοσίς :

Ό llollillos πεταλωτής είς τό I'leiievaUX 
παρά τήν πόλιν Liege, ήτο τόσον πτωχός, 
('όσιε δέν ήδΰνατυ νά έπαρκεση εις τάς Ανάγ ■ 
κας του. Ημέραν τινά. καθ' ί)ι· άεργος έκά- 
θητο, λευκοπώγων τις γέρα"' είσήλθεν είς τό
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κατάστημά ίου. “Ηρχισαν ’’ά συνομιλώσιν. Ό 
HouilloS τώ έξεμυοτηρεύθη τά βάσανά του·' 
Κατειργάζετο τόν σίδηρον, φυσων την εστίαν 
μόνος, ί'να κάμη οικονομίαν. Θά έπετύγχανε 
πλείονα κέρδη, αν δ ξυλάνθραξ δεν ήτο τόσον 
Ακριβός.

Ό καλός γέρων συνεκινήθη μέχρι δακρύων.
—Φίλε μου, τώ λέγει, υπάγετε είς τό πλη

σίον όρος, Ανασκάψατε τό έδαφος καϊ θά Ανα- 
καλύψητε φλέβας μαύρης γης ίξαιρέτου διά την 
κάμινόν σας.

°Αμ*  έπος, αμ’ έργον. *0  HouilloS έπορεύθη 
είς τόν νποδειχθέντα τόπον, εύρε την γην, την 
έρριψεν είς τό πνρ. καϊ θερμαίνων έκαμε πέ
ταλα. Πλήρης χαράς δέν ήθέλησε νά διαφύ
λαξη δι εαυτόν τήν Ανακάλυψίν του καϊ τήν 
κατέστησε γνωστήν εις τούς άλλους πεταλωτάς.

Ευτυχής δ' ουτος έξ όλων υπήρξε,καθότι οί 
μετέπειτα έδωκαν είς τόν λιθάνθρακα τό όνομά 
του, ιίνομάσαντες αυτόν houille άπό τό Hpuil- 
los.'i/ μνήμη του διετηρήθη αιώνια καί οί τής 
Liege μεταλ.λευτα! μετά σεβασμού διηγούνται 
τήν ιστορίαν του.

Τοιαύτη έν όλίγοις ή Βελγική παράδοοις, 
ήτις Αναφέρεται εις τήν πρώτην αυτού χρήσιν 
ώς καυσίμου ύλης έν Βελγίαι, δέν εφαρμόζεται 
όμως εις τήν Ανακάλυψίν αύτοΰ. ήτις χάνεται 
είς τά βάθη τοΰ χρόνου.

"Οσον Αφορά δμως τήν καταγωγήν του. κατ' 
Αρχάς ό λιθάνθραξ ένεκα τοΰ συμπαγούς αύ
τοΰ καϊ τής διατάξεώς του έντή γή κατά στρώ
ματα, έκαμε τους φυσιοδίφης νά τόν θεωρή- 
σωσιν ώς λίθον, στενήν μέ τά άλλα ορυκτά 
σχέση· έχοντιι καί οί Γερμανοί έδωκαν αύτώ τό 
όνομα Stein-Kohle, δηλ. λίθος-ανθραξ και 
νΰν έτι κοινώς καί έπιστημονικώς διατηρού
μενου.

' Αλ/οι επειδή ήτο καύσιμος καί κατά τήν 
καΰσιν άφίνει δομήν Ασφαλτώδη. παρέχει ό’ 
Αέρια φωτισμού καϊ πίσσαν, έθεώρησαν ότι 
ήρχετο έκ τοΰ κέντρου τής γης κατ εύθεΐαν. 
ώς τό πετρέλαιο! ■

Είτα όμως. και <5ή πρώτον «ό πατήρ τής 
Γαλλικής βοτανικής*  Antoine de Jussieu 
έδειξεν, οτι αντικείμενά τινα ι’ιπηνθρακωμένα. 
συνοδενυντα τόν λιθάνθρακα είς τά στρώματα 
είνε μέρη φυτών, έν οίς μάλιστα Ανεγνώρισε 
τάς νΰν Αγνώστους έν Εύρώπη. Αφθονους δ' 
εις τήν τροπικήν χώραν πτέριδας. Τοΰτο και 
υπό άλλων είτα έβεβαιώθη καϊ έάν περαιτέρω 
τήν διά μικροσκοπίου εξέταση· έπϊ τών άνω 
Αντικειμένων έπεκτείνωμεν. παρατηρούμε*·  μι
κρός σφαίρας κιτρινωπός μέ Ακτινωτήν εσω
τερικήν κατασκευήν έν μέσω μιας φαιομελαίνης 
μάζης. αΐτινες ζωηρός μεταξύ τών επιστημό
νων συζητήσεις προύκάλεσαν καϊ εϊς παραδόξους 
γνώμας έδωσαν γένεσιν. Ούτως ό διάσημος 

Huxley έφρόνει. ότι πρόκειται περϊ σπορίων 
πνιγέντων έν ύλη έξ Ασφάλτου.

Αλλοι είπον, ότι είναι ούσίαι διάφοροι είς 
αρχήν κρυσταλλώοεως έν μέσω τής φαιομελαί- 
νης μάζης. ’Εσχάτως δέ μόνον διά τών περ·.- 
σπουδάοτων τοΰ Bertrand καϊ Renault έρ- 
γασιων κατεδείχ&η, ότι αί οφαιραι αυται είναι 
κύτταρα πλατυνθέντα, ένίοτε δέ μόνον αί κυτ
ταρικοί μεμβράναι, καταγόμενα εκ σπορίων 
γύρεως ή έξ έκρητικών συσκευών κόμμεοτς καϊ 
ρητινών, ας τά τότε φυτά είχον, Αλλά προ πάν
των, ότι είναι μεμβράναι ζελατινοειδών φυκών, 
Ατελεστάτων. "Εν έτι τεκμήριου δηλ· προστί
θεται είς τά άλλα, τά πείθοντα Αναμφισβητή- 
τως ημάς, ότι ό λιθάνθρι ξ είναι φυτικής κατα
γωγής.

Τοΰτο καϊ τά έξης άλλα προσεπιμαοτυροΰσΓ 
α ) ότι ουνίσταται έξ άνδρακος, ύδρογόνου και 
Αζώτου τών συνήθων δηλ συστατικών παντός 
φυτού, καί αί έν τή τέφρα του ούσίαι είναι αί 
αυται καϊ έν τή αύτή σχεδόν Αναλογία μέ τάς 
έν ταϊς τέφραις σημερινών πτερίδων καϊ λυκο- 
ποδίων. β') ότι έξάγει καιόμενος τά αύτά 
Αέρια, οία καϊ τό ξύλον καϊ Αποσταζόμενυε έν 
κλειστώ χώρω μακράν τοΰ Αέρος, Αφίνει το 
koke, τήν καύσιμον σπουδαία*·  ύλην. Ανάλογου 
πρός τόν ξυλάνθρακα, τόν σχηματιζόμενον κατά 
τήν έν κλειστώ Απόσταξη· παντός ξύλου.

Ό φυτικής λοιπόν καταγωγής λιθάνθραξ 
εύρίσκεται έν τή γή ύπό μορφήν στρωμάτων 
περιλαμβανόμενων γενικώς μεταξύ δύο άλλων 
στρωμάτων έκ σχιστόλιθου 1.

Τούτων τό κατώτερον φέρει τό όνομα τοί
χος fmurj, συνήθως δέ διαπερατοί ύπό ρι
ζών καϊ ριζίδιων κατά πάσας τάς διευθύνσεις. 
Στερείται δέ. ώς καϊ τά έδάφη τών σημερι - 
τών δασών, πολλών σιδηρούχων ουσιών, Αφαι- 
ρουμένων ύπό τής βλαοτήσεως.

Τό δ Ανώτεροι'φέρει τό όνομα toit ό ρ ο- 
φ ή, είναι καλώς έστρωμένον καϊ πλήρες φύλ
λων, στελεχών καί κλάδων, πλούσιον δ’ είς σι
δηρούχους ουσίας. ΓΙαρήχθη ύπό τής ίλύος. 
ήν όύακες έφερον έκ τών διαφόρων όρέων καϊ 
έπεστρώνννον έντός τών διαφόρων λιμνών τών 
σχηματιζομένων είς τά δάση τής τότε εποχής, 
λιθανθρακοφόρου 2 κληδείοης.

Είχεν ήδη τήν προηγηδεϊσαν Κούλμην έπο- 
χήν ή λιθανθρακοφόρος διαδεχθή, καϊ αί ήπει
ροι εις τας Αρχάς τοΰ σχηματισμού των είχον 
πολύ δλίγον πλάτος ύπό μικρών διαρρεόμεναι 
ποταμών Ήσαν Ανάλογοι μέ τάς τής Β. Ευ
ρώπης πεδιάδας, όπου μόνον τέλματα καϊ λί
μνης προφυλαττομένας διά μιας σειράς Ακτής 
στενής Από τής θαλάσσης ευρίσκει τις. Ή

1 Σχιστόλιθοι είναι πετ,ώ/ιατιι ινκ&ίύιι; όιίι κούσει,ις 
σχιζόμενα τις πλάκας.

- "Ιδι π; οιγον/ιινί'ΐ· ιϊ.θι,ον τήιων Ιστορία τής 
γης· τόμ. ΣΤ'. Σε.Ι. 3?'ι.
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• 6 κατ άπηνΟρακωμένα.

θερμοκρασία ήτο ύψηλή όμοια σχεδόν έφ όλης 
τής γηίνης έπιφανείας, ύγρά δ’ τιτμόσφαιρα. 
βαρεία καϊ Ανθρακικού οξέος πάμπλεως τής 
γης έπεκάδητο.Ύπό τοιαύτας έξοχους συνθή
κης διά τήν ζωήν τών φυτών, ισχυρά φυτική 
βλάστησις ’ινεπτύχθη, δάση μεγαλοπρεπή πλου · 
σιώτατα ιίποτελέσασα. Καϊ δή πτ έριδες, 
τά νΰν τάς εύκρατους ζώνας καϊ ίδια τάς θερ
μός καϊ ύποθέρμους χώρας φιλοΰσαι, άφθο
νοι καϊ κατά πολυάριθμα γένη (Χευρόπτερις, 
Άληθύπτερις, Πεκόπτερις) έκόσμουν τα τής 
λιθανθρακοφόρου εποχής δάση Ανά την Ευ
ρώπην. Μ ε γ ά φ υ τ α τεράστια λ ε π ι δ ο- 
δένδρα1 περϊ τά 30 είδη φθάνοντα είς τε
ράστιον μέγεθος ίνϊοτε 1"θ ποδών μέ κορμούς 
κυλινδρικούς άνευ Αρθρώσεων καί μετά φύλ
λων Αμισχων, Κ α λ α μ ΰ τ α ι γιγάντειοι. δηλ. 
κάλαμοι μέ </ ύλλα στενά καϊ μέ διάμετρον πο- 
δός ώς έπϊ τό πολύ, Σ ι γ ι λ λ ά ρ ι α ι, φυτά 
τήν σήμερον άγνωστα έχοντα τόν φλοιον σκλη
ρόν, τόν δέ κορμόν έξ ιιπαλής και φδαρτής 
χυμώδους ύλης, ύφους 70 — 100 ποδών καϊ 
διαμέτρου 1)2—5, μέ ιάς ώ; ρίζας των θεω- 
ρουμένας σ τ ι γ μ α ρ ί α ς, καϊ όλ'γα των 
κωνοφόρων, υγρότητα, σκιάν και θερμότητα 
εύρόντα Αφθόνως. ταχέως Ανεπτυχθησαν και 
τάς διαφόρους τότε ηπείρους, ιδίως δέ ελώδεις 
ή παρακτίους χώρας κατέλαβαν.

Τό ζήτημα όμως τοΰ μετασχηματισμού τών 

1 Έκΐήιΐιισ.α· ■huri r<« yr.l l·. των .τίττοιτ ι.
ivpivor Ιπί τοο κογμοΐ σηιαϊ ι .Ιίπιωκ'ϊί-

φυτών είς λιθάνθρακα, έπϊ πολύν καιρόν τον 
έπιστημονικόν κόσμον άπησχόλησε και νυν 
δ’ έτι δύναται τις νά μή θεωρή αυτό έπαρκώς 
λελυμένον.

Έσχηματίσθη ό λιθτνθραξ έν τοϊς αύτοϊς 
τόποις, έν οίς ή βλάστησις έφνετο, ή μακράν 
τούτων, μεταφερθέντων τών φυτών κατά τε
μάχια διά τών ύδάτων τών ποταμών;

Μετά τόν AntoiflC de JllSSioU φρονοΰντα. 
ότι ό λιθάνθραξ είναι Αποτέλεσμα μεταφοράς 
φυτών έκ τών θερμών χωρών διά τής θαλάσ
σης είς τός χώρας μας. ό σχηματισμός τούτου 
έθεωρήθη Ανάλογος μέ τόν τής τύρφης τής ση
μερινής καϊ ό ρόλος !>ν τά υδροχαρή βρύα και 
φυτά σήμερον εις τά έλη καϊ τέλματα πρός κα
τασκευήν τύρφης παίζουοι. τότε υπό των τερα
στίων έκείνων φυτών έπαίζετο. Ένομίσθη δηλ. 
oil <5 σχηματισμός ήν επιτόπιος, καθόσον μά
λιστα πυλλαχοΰ εύρέθησαν έν θέσει κιιθέτφ 
στελέχη φυτών μέ τάς ρίζας των έν συνεχεία 
κεχωσμέιας έντός τών σχιστόλιθων, τών Ανα- 
παριστώντων τό αρχαϊον έδαφος τοΰ δάσους. 
Καί ή καλή τών φυτικών λειψάνων διατήρη- 
σις ύπέρ τού τοιούτου συνηγορεί. Τούτου τε- 
θέντος, έζητήθη κατόπιν ύπό τινων νά ύπολο- 
γισθή καϊ τό χρονικόν διάστημα τών έτών τών 
Απαϊτηθέντων πρός τον σχηματισμόν τοΰ λι- 
θάνθρακος.

('Έπεται τό τέλος)
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ΕΔΡΑΠΕΤΕΓΣΕΝ ΕΚ ΤΟΓ ΤΕΜΠΛΟΓ :

(Συνϊχτία καί τλίος) ·.

ΑΦΩΝΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟ
ΡΙΑΣ
Αιά τά μετέπειτα συμβάντα, μάς πλη

ροφορεί ή τρίτη έπιστολή τον Λαυρέντιου.δια- 
λαμβάνουοα τα ίξής;

Στρατηγέ μ ο ν,
' 'Ο ριχρός |i«c Hynvor. μετεφέρβη εντνχων. ιίς Γΰ 

Π/ι.τ./ον, άτου χ.ιΐ τόν ixprjSi. 0« Γώ>· <ρι,.?,;σηω 
.τ.ιρονιπασ^ χπ>·η<,· χ,.-,Ιν,-οι.· ftl γ0>· .ττράόω ώς 

Α>Λνίνον Κ!<: ^ror.-Στ,οττιγέ μου, ανήκει ί
θρίαμβες "Ηβη, ιστέ ήσυχο;, ύιατάσσιτι πάττοττ χιά 
ffa ύπακούσω. Τά ιαπραΜστερα jiicpn ί.Ιήφθησα>■ όιά 
ry· «ffjnUH...· τοΐ! Ατ.Ιφίνου. 'Εντός ήμερων ό.Ιίγων 

'r"C’ ίΐ'<'·'·η·: «Α σ~ς
ιΐπω τό υπόλοιπα.

Πύργος του Τέμπλου, 3 Μαρτίου 1795.
Ή έπιστολή αΰτη εϊνε Ανθρώπου, δστι; εύ- 

οεθείς έντός Αδιεξόδου, ζητεί νά ίξέλθη υγιής 
και σώος. Λλλα δυναμεθα νά ουμπεράνωμεν, 
διι <5 ψευδο-Δελφίνος — έννοοΰμεν τό παιδίον 
οπερ ό Λαυρέντιος καλεΐ Δελφίνον. έκεϊνο δπεο 
Από τεσσάρων μηνών έζη είς τά υπόγεια 
του Πύργου — ήτο έκτος τοΰ Τέμπλου ; Οι’χί. 
διόιι ό Λαυρέντιος θά έλεγε μίαν λέξιν και 
περί εκείνου, το όποιον έλαβε την κενήν θέσιν 
είς τό δεύτερον διαμέρισμα τής φυλακής.

Περί τούτου δέν δμιλεΐ, ή δέ χαρά του προ- 
ήλθεν έκ τής δευτέρας Αντικαταστάσεως,ήν 
έηέτυχε, νά έκβάλη του Πύργου
τον άλαλον, καί κρύψη είς τό παρακείμενον 
μέγαρον καί νά δέση είς τήν θέσιν του τό άλλο 
παιδίον δπερ Από τών τελευταίων ήμερων τοΰ 
Οκτωβρίου έζη είς τά ύπόγεια.Ό Λαυρέντιος 

δεν ήδυνήθη νά πράξη περισσότερα. Βιάζεται 
νά έγκαταλείφη τους Παρισίους ήδη, όπότε, 
μετά φόβους καί τρόμους τεσσάρων μηνών, 
έπανέφερε τά πράγματα είς ήν κατάσταση· τά 
ει’ρε. Δέν έγκαταλείπει τήν θέσιν του βεβαίως 
χωρίς νά λάβη τά «Ασφαλέστερα μέτρα διά τήν 
Ασφάλειαν» — δέν λέγει διά τήν «Απελευθέρω- 
σιν» τοΰ παιδός, οστις έκληρονύμησε τό 
άνομα και τήν προσωπικότητα τοΰ Δελφίνου. 
Ίδου παν δ,τι έξάγομεν έκ τής έπιστολή; του.

Ο δέ I κωμέν, πρέπει Αδιοιάκτως νά πι- 
οτευσωμεν,^ ότι έγένετο γνώστης περίπου τοΰ 
μυστικού. Ό Λαυρέντιος κατά τάς τελευταίας 
ημέρας, άτινας μετ’ αύτοΰ διήλθε, >9ά τώ έξε- 
μυστηρεύθη, ούχ'ι βεβαίως λεπτομερώς,'δτι τό 
παιδίον δπερ φυλάσσουσιν όμοΰ εϊνε έν άλαλον 
πραγματικώς, ό δέ Αληθής Λουδοβίκος έζη 
κρυμμένος εις άλλο διαμέρισμα τής φυλακή; 
έπΐ σκυπφ δραπετεύοεως, Αλλά .ένεκα τών δια
φόρων προσκομμάτων.άτινα συνήντησαν,ήναγ- 
κάοθηοαν νά παραιτηθούν τοΰ σχεδίου των

και δ πρίγκηφ νά λάβη πάλιν τήν θέσιν τοΰ 
Αλάλλου.

Οΰτω πως τά πράγματα βαίνουν έν τάξει. 
Ό Λαυρέντιο; έγκαταλείπει τό Τέμπλον τόν 
Μάρτιον τοΰ 1796, Αφίνων τόν Γκωμέν ύπερ- 
βέβαιον. ότι έντός τών χειρών του» κρατεί τόν 
αληθή Λουδοβίκον XVII. Ο δέ Λάσνε, δστις 
εισέρχεται είς τήν υπηρεσίαν δύο ήμέρας βρα
δύτερου, φυσικά δέν συλλαμβάνει καμμίαν 
υποψίαν Άφ' έτέρου δ δυστυχής φυλακισμέ
νος δεν εϊνε ποσώς πολύλογος. Ήτο φιλάσθε
νος και πολύ ύπέφερε, πρό πάντων Από τής 
Αναχωρήσεως τοΰ Λαυρέντιου. Τήν 6 Μαίου 
δ ιατρός Δεζόλτ διατάσσεται υπό τής Κυβερ- 
νήσεως νά έξετάση και περιποιηθή τόν φυλα
κισμένου, ον ευρίσκει είς κακήν κατάσταση· 
και έπανέρχειαι καθημερινώς μέχρι τοΰ τέλους 
τοΰ μηνάς. Ή τελευταία του έπίσκεψις ήτο 
τήν 30 Μαΐου. Τήν έπιοΰσαν δέν μετέβη, τήν 
δέ μεθεπομένην Αποθνήσκει ουτος καί τόν Αν
τικαθιστά δ Ιατρός Πελετάν. Ουτος τήν 5’Ιου
λίου ζητεί τήν αλλαγήν τής κατοικίας τοΰ Ασθε
νούς. Πράγμα δέ παράδοξον,μετεφέρθη τό παι
διού είς τόν μικρόν Πύργον, οίκημα προσκε- 
κολλημένον, ώς προείπομεν, μέ τόν Πύργον, 
αλλά ουδεμίαν συγκοινωνίαν έχον μετ’ αύτοΰ. 
”Επρεπε δέ νάκατέλθουν τά δύο διαμερίσματα, 
νά διέλθουν μέρος τού μεσαυλίου και ν' Ανέλ 
θουν τήν μικρόν κλίμακα τοΰ μικρού πύργου. 
Ό Γκωμέν βέβαιοί, ότι αυτός έφερε τόν μι
κρόν Ασθενή.

>«-:

ΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ.-Ο ΠΡΩΤΟΣ 
ΨΕΥΔΟ - ΔΕΛΦΙΝΟΣ
Τήν 5 ’Ιουνίου συνέβησαν έξωθι τοΰ

Τέμπλου πράγματα παράδοξα. Οί πράκτορες 
τ^ς ^(,ς............(ό αυγγραφεύς Αποοιωπή τό
όνομά της, καθιος καί άπαντα τής όμάδο; τών 
φιλοβασιλικών. Ή περί ου όέ <5 λόγος Κα ήτο 
φίλη τής βασιλίσσης) έπερίμενον κατά τάς 
πρώτα; ήμέρας τοΰ ’Ιουνίου νά απελευθε- 
ρωθή <5 Δελφίνος, όυ πάντοτε ένόμιζον κοα- 
τούμενον έντός τοΰ Τέμπλου. Σκοπόν <5’ ει'χον 
άπαξ έλάμβανον τό παιδίον, νά τό ώδήγόυν 
είς τήν Βανδαίαν ένθα έπισήμως θ' Λνεγνωρί- 
ζετο καί Ικηρύσσετο Βασιλεύς τής Γαλλίας, 
εϊτα δέ θά τό»· έφερον είς μέρος τι τής μεταξύ 
ξάντης καί Γοχέλλης παραλίας ένθα έπιβιβα- 
ζόμενος πλοίου θά μετεφέρετο είς Λονδίνου.

ΙΙρός Ασφαλή δέ διεξαγωγήν τού ταξειδίου 
τού φυγάδος. Απεφάσισαν νά Αποοτείλουν ίπι- 
σήμως δι’ ώρισμένης όδοΰ, έν παιδίον δμοιά- 
ζον πρός τόν Δελφίνον, ύπό τήν δδηγίαν «τολ
μηρού Ανδρος». Ένώ δέ άλων ή προσοχή ϋά 
ήτο έστραμμένη πρός τούτους, ύ Αληθής Δελ
φίνος θά προυχώρει πρός τά; Δυτικά; επαρ
χίας. Ο «τολμηρός άνθρωπος» ιμο ό ;·ν<ο- 
στός μα; Όζαρδία;. Πώς τον εξέλεξαν ; ΙΙοΰ

i

τόν ουνήντησαν ; ”Α)νωστον. Το πιθανωτερον 
εϊνε ή οτι έπαρουσιάσθη μόνος του ί) οτι έσυ- 
στήθη ώς κατάλληλο;. Άλλα μία Απορία προ
κύπτει. Πώς ό Όζαρδίας ήκουσε τήν έργα- 
σίαν, δι’ ήν τόν προώριζον, χωρίς να τοϊ; 
εΐπη τήν Αλήθειαν, οτι δηλαδή τό έν τώ Τέμ
πλα) ευρισκόμενον παιδίον δέν εϊνε ο Δελφί
νος ; Διότι ό άνθρωπος αυτός έγίγνωσκε κάλ
λιαν παντός άλλου, πού <5 Αληθής πρίγκηφ εύ- 
ρίσκετο, καθότι αυτός τόν έβγαλεν έκ τοΰ Τέμ
πλου καί διά τοΰ άμαξίου του τόν έφερε πρός 
τήν ύδόν Φελιππώ καί ίδ ώ, οτι μειά 18 μή-_ 
νας αναλαμβάνει ήσύχω; νέαν Απόδραση· του 
αύτοΰ προσώπου, Λποδρασαντος ήδη! 1 ήν
φοράν ταύτην τουλάχιστον δ ρόλος του εϊνε 
ήιτον κινδυνώδης. Μεταβαίνει παρά τώ πο
λίτη Μορέν, δστι; τώ έδωκε τόν υιόν του, ό- 
μοιάζοντα λίαν πρός τον Δελφίνον, καί μετ 
αύτοΰ διευθύνεται πρός τήν Ώβέρνην. Φθά- 
σας είς τήν θίερσην, καταλύει εις τήν οικίαν 
τοΰ κ. Βάρζε-Βέαλ. Ό Όζαρδίας ήξευρεν.άτι 
τήν έπιοΰσαν τής Αφίξεώς του. θά έφθανεν 
εκεί ή εΐδησις τής Αποδράσεως τοΰ Δελφίνου. 
Ήτοιμάζετο λοιπόν διά νά δικαιολο; ήση τά 
πράγματα, δπόταν αίφνήδιος θόρυβος διαχέε- 
ται είς τήν πάλιν. Ό Δελφίνος Απέθανεν έν 
τώ Τέμπλφ! Ό Όζαρδίας όλίγου δείν παρε- 
φοόνει. 'Εγκατολείψας δέ τόν καταπληκτον μι
κρόν Μορέν έξαφανίζεται. Ό Βάρζε-Βέαλ <’ι- 
νΰκυίνα; αυτόν μανθάνει τό Αληθές του άνομα 
καί'δ,τι άλλο ήξευρεν ό πικρός. Ανακοινοΰται 
τό πράγμα είς ΙΙαρισίους καί μέ την επιστρο
φήν τοΰ ταχυδρομείου φθάνει διαταγή να κρα- 
τηθή ό μικρός. _ ·

‘Δλλ’ ουδεμίαν σύγχυσιν έφοβοΰντο. Ο φυ
λακισμένος τοΰ Τέμπλου εϊχεν Λποθάνει, εγι- 
νεν αυτοψία τοΰ σώματος καί τό ένεταφάασαν.

Πράγματι τό υπό τήν φύλαξιν τοΰ I κωμεν 
καί τοΰ Λάσνε παιδίον Απέθανεν Ακριβώς τήν 
ημέραν, καθ’ ήν Λνεμένιτο ή Λπελευθέρω- 
οίς του.

ΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΝ 
ΟΜΙΛΗΣΑΝ

Άνακεφαλαιώνομεν έι· όλίγοις τάς δια
φόρους φάσεις. Τήν 19 ’Ιανουάριου ο Δελφί
νος Λνηρπάγη τοΰ Τέμπλου. Τεσσαρα πρό
σωπα γιγνώοκουοι τό μυστικόν. Ο κύριος δρά
στης {Σωμέττη:·’Εβέρτα; ή έτερος καί οί 
τρεις αναλαβόντες τό έργον, <5 —ίμων, ή σύζυ
γός του και <5 Όζαρδίας. Ο —ΐμων και ο 
Σωμέττης Απεκεφαλϊσθησον πριν δώσουν λ.ο- 
γον τών πράξεών των. Μέιουν λοιπόν ή Σι- 
μωνος καί ό Όζαρδίας.

Ό Λαυρέντιος άμα Ανέλαβε τήν φύλαξιν. 
εϊδεν διι τό η υλακισμένον παιδίον δέν ήτο ’> 
Δελφίνος καί τούτο μόνον εις τόν Βαρράν Ανα- 
κοινοΐ 'Αναλαμβάνει δέ νά Απελευθέρωση

τούτο είς τους βασιλικόφρονας Αλλά μή δυνάμε- 
νος ή μή τολμών νά τό έξάγη έκ τοΰ Τέμπλου 
τό κρύπτει είς τά υπόγεια τοΰ Τέμπλου, θέοας 
είς τήν θέσιν του τόν άλαλον. Ό Λαυρέντιος 
μετά τοΰ Γκωμέν έν συνενοχή φυλάττουοιν έπΐ 
πέντε μήνας τά δύο ταΰτα παιδία, τό άλαλον 
έπισήμως, τό δ’ Ιιερον — δπερ ό Λαυρέντιος 
παρουσίασεν ώ; Αληθή Δελφίνον είς τόν I κωμέν 
- λάθρα. Κατόπιν λόγω Ανησυχιών καί φόβου 
τοΰ Γκωμέν, ό Λαυρέντιος έπαναφέρει τόν φυ
λακισμένου είς τό δωμάτιόν του καί φυλάσσει 
τό άλαλον ίδιαιτέρω;, διά ιυχοΰσαν Ανάγκην. 
Είς τό σημε'ιον τούτο εγκαταλείπει τήν Γαλλίαν 
ό Λαυρέντιος καί Αποθνήσκει είς κάποιαν Αποι
κίαν. Ό Γκωμέν φυλάσσει τό παιδίον πεπει
σμένος. διι τούτο εϊνε δ Δελφίνος. <5 δέ Λάσνε 
δστι; διωρίσθη συμβοηθός του βραδύτεροι·, ού- 
δένα λόγο'ν είχε νά Αμφιβάλη περί τούτου.δταν 
δέ <5 μικρός Απέθανεν ύπό τούς ι’φθαλμούς 
των. ήδύναντο νά ΰρκισθώσιν. διι τό παιδίον 
τούτο ήτο Λουδοβίκος δ XVII.

Έν τούτοις ό Γκωμέν διετήρει είς τήν 
μνήμην του τό έπειοόδιον τοΰ άλαλου καίίδου 
διατί αϊ περί τοΰ Τέμπλου Αναμνήσεις του εϊνε 
πλήοει; συγχύσεων καί Αντιφάσεων. Ο Βορ
ρά; πάλιν γράφει είς τά«Άπομνημονεύματά» 
του, οτι τό παιδίον δπερ παρέλαβε τήν 9 θερ- 
μηδώρ Απέθανεν ένδεκα μήνας βραδύτεροι·. 
Είς τάς έκ στόματος δέ Αφηγήσεις του ήτο έτι 
μυοτικώτερος-

Ό Λαυρέντιος Αφ' έτέρου Αμέσως μετά 
τήν έκ του Τέμπλου Απομάκρυνση· του έγκα- 
τεσιάθη έκτος τής Γαλλίας, εις τινα Αποικίαν 
δπου καί Απέθαιε’ έκ τών έπιζησάντων λοιπόν 
ούδείς ήδυνήθη νά μάς διαφώτιση, ώμολογών 
σαφές τι καί Αληθές, άλλως τε καί αύιοί φαί
νεται, δτι τίποτε τό ώρισμένον δέν εΐξευραν. 
Πόσοι άλλαγαί φυλάκων καί φρουρών, πόσοι 
δέν Ανεμίχθησαν είς τήν ύπόθεσιν αύιήν, Ιξ ου 
πλεϊσται Αντιφατικοί διηγήσεις έκυκλοφόρηοαν 
συγχύσασαι τήν άλι/ι'ίειαν.

Δύο μόνον πρόσωπα ήσαν ικανά νά μάς 
διαφωτίσωσιν. Ό Όζαρδίας καί ή Σίμωνος. 
Ό πρώτος δμως ένώ έκρύπτετο, ένεκα τής 
ύποθέω; τοΰ μικρού Μωρέν,Λνεκαλύφθη ύπό 
τεσσάρων Ατόμων Αιηκόντων είς συμμορίαν 
τινά φιλοβασιλικών τής Ώβέρνης, οΐτινε; καί 
τόν έδολοφόνησαν. Πότε έγένετο αυτή ή έκδί- 
κηοις τών βαοιλικοφρόνων ; "Αγνωστον. Ολοι 
δέ αϊ έοευναι Απέβησαν έπΐ ματαίω, καθότι 
καί οϊ τέσσαρες δράοται, παρ’ ών πολλά ήδυ- 
νάμεθα νά μάθωμεν. διά βιαίου θανάτου έχά- 
θησαν.

Μόνο; λοιπόν μάρτυς τής Αποδράσεως τοΰ
Δελφίνου άπέμεινεν ή Σίμωνος, ί/τι; και ι·»»}”
σεν ευτυχώ; Αρκετά Γνα ά^ήσ» έπΐ τοΰ θέμα
τος τούτου μαρτυρίας.

Καταφυγοΰοα εις τό "Ασυλον τών 'Ανιάτων
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τί}ς όύοΰ Σεβρών, δέν ίπαυσε διηγούμενη, ό'τι 

ίπα/φεληθεΐσα τής εκ τοΰ Τέμπλου μετακομί- 
σεως, Ιξέβαλε τον Δελφίνον. Ενώπιον δμως 
τής εξουσίας, Ιν ετει 1817, ή χήρα τον υπο
δηματοποιού υπήρξε πλέον ίπιη υλακτική, βρα- 
δύτερον δμως διεκήρυττεν, δτι ίγνώριζε πολλά 
βαρυσήμαντα πράγματα, περί ών μόνον ενώ
πιον τής δικαιοσύνης θα ώμίλει.

Μεταξν των περιέργων, οΐτινες την ίπεσκέ- 
φθησαν ίν τώ κελλίω τοΰ Ασύλου, ήτο και 
το υπό τό όνομα Βαρώνος δε Ρισεμών, άνο
μον, υπέρ όλ.ϊγω βραδύτερου παρουσιάσθη. 
καθώς και άλλοι τινες, ώς υιός τοΰ Λουδοβί
κου Λ I /. 'Ως θά ίδωμεν περαιτέρω ήτο 
καί ουτος εις τυχοδιώκτης.

"Εν κυρίως είνε τό σημείου, δπερ διευκρι
νιζόμενου. δι'ναται νά μας διευκολύνη εις την 
λύσιν τής περίπλοκου τούτης ΰποθέοεως. Τί 
Λπέγινεν ό δελφίνος εξαχθείς ίκ τοΰ Τέμπλου ;

Άλλα τούτο Ακριβώς καλύπτεται ύπδ σκό
τους και μυστηρίου. Κατά τάς ομολογίας τής 
Σίμωνος ώδηγήθη εις την όδον Φελιπώ, αλλά 
ίκεΐ ποιος κατοικεί εις οι· παρεδόθη ό πρίγ ■ 
χηψ ;

ΕΙκοοιπέντε εως τριάκοντα άτομα παρον- 
οιάσθησαν κατά το πρώτον ήμισν τοΰ XIX 
αϊώνος διεκδικοΰυτα τον θρόνον τοΰ βασιλέως 
πατρός των Λουδοβίκου Λ I I. *Εξ  αντιΐιν όλί- 
γιστοι είνε άξιοι μνείας. Ο Ρισεμών, εις εκ 
τών περιη ημοτέρων, ήτο, ώς προείπομεν, κοί

τα·. ΤΕΜΠΛΟ·.

Κατά Tiro Ttlraxa roe -VoeaiZov

νός τις Αγύρτης. 'Ο Μαθουρϊνος Βρουνώ ί- 
καμεν Αρκετόν θόρυβον διά τό Ανομόν του 
καί πολλών βασιλικών εκέρδισε την συμπάθειαν 
Αλλά δυστυχώς δι’ αυτόν αί συνεδριάσεις τής 
Ρουέννης τών Απεστέρησαν παντός φίλου. Εις 
μόνον Ακόμη καί σήμερον κρατεί ίν συγκινήσει 
τό κοινόν λόγοι τής δραματικής καί Απιστεύτου 
Ιστορίας του. Είνε <5 γνωστός υπό τό όνομα 
Λώενδυρφ, Αποθανών ίν τή Δέλφτη τώ 1845, 
οί δε μικροί έγγονοί του, φέροντες την σήμε
ρον τό όνομα τών Βουρβόνων.περιστοιχίζονται 
υπό φάλαγγας φίλων, τόσοι πιστών καί Αφω- 
σιωμένων, ώστε σχηματίζουν τρόπον τινά φα
τρίαν.

ΙΙόϋεν προέρχονται οί Χώενδορφ ; ’4<5ΰ- 

νατον υπήρξε νά εΰρεθή ή πράξις τής γεννή- 
σεώς του. Άλλ’ ίκ τούτου επεται καί δτι είνε 
βασιλικής καταγωγής ; Ή δμοιύτης δε τών 
χαρακτηριστικών τοΰ Νώενδορη πρός τά τοΰ 
Λουδοβίκου δέν ίνισχύει επίσης καί τάς Αξι
ώσεις του, τουναντίον δε δυνατόν νά υποτεθή. 
δτι'άκριβώς ενικά τής ουμπτώσεως ταύιης πε- 
ριεβλήθη και τον τίτλον τοΰ Απογόνου τοΰ βα- 
σιλέως. Υπάρχουν δμως άλλα πράγματα εκ- 
πληκτικώτερα. Πώς αυτός ό χωρικός, ούτως 
είπέϊν, τής Σιλεζϊας, ό ν<ΰ>· εις χώραν, εις 
ίποχήν καί περιβάλλον, ί>· όίς ήτο πάντει ιϊόν- 

υατο»· >·ά Αναμιχθή είς τοιαΰτα πράγματα, 
μόλις προ τριακονταετίας γνωσθέντα, πώς εν 
τούτοις κατέθηκε πράγματα Αληθή ; Επίσης 
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κα! τά περιώνυμα Αντίγραφα τών ίπιοτολών 
τοΰ Λευρεντίου είς χεΐρας του εΰρίσκοντο.

Ίδου διατί οί Απόγονοι τοΰ Χώενδορφ προ
βάλλουν σοβαρός Απαιτήσεις επί τής καταγω
γής των εκ τοΰ Λουδοβίκου XI /-

Έν τούτοις πολλά σημεία χρήζουσιν εύκρι- 
νήσεως, ί»·α θετικώς Αποφανθώμεν επί τής 
τής σκοτεινής τούτης ΰποθέοεως.

ΑΝ-ΠΡΙΝ
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ΠΕΡΙ Tor ΡΑΔΙΟΥ
ΊΙ ίνέογιιιι το? I’uoiou — Τ*  πιιοιΐγει άπο 

rfvvnOeyevov. - Ή γίνονται τά ότοιχεϊιι : 

β Σέρ <>ύίλλιαμ Ι’άμσαιύ. '·■ λαβών τελευταίως τό 
U Τριβείου Νόμπελ διά τήν χημείαν ό παγοκσμίου 
φήμης χημικός ούτ-.νος, ·χί ανακαλύψεις, ■.δία επί τού 
Ραδίου, "χέλλουν νά αναστατώσουν την χημικην επι
στήμην,‘ίγρχψε διά τους άναγνώστας τή; «Πρωίας- 
iiOaw ιςίχγ'χχτίυόμτν-.ν πιρί τών ττλίυτ«·.ων μίλττων 
του'έπι τοϋ" Ι’χδίου, ίξ ών λχμβλνομιν πί:ιλη“·.ζ.ώς 
τινά,χν ζ,χί sv μέρτι γνωστά. , „

Ί ν τ;ώτ-ζ.ς χ)Α« «πιστημων δ-.δυ. εζιςηγηστις τινχς 
ksm έν-ργε-χς. Η ίν’ργαχ :ύρίσ«τχι πζντοϋ II 
Ο^μύτης,« κατχρράκτχι, χί χτμσμηχχνχ·, τό ηλτχτρ:- 

ζ.όν οίϋ'ΛΧ είνχι ττηγχΐ ινιργιώι:. II ΐνίιιγιια συφΛ’.·ι- 
ι-μ'-.ι·.' δ'.πΛίσίχ, τριπλχσίχ εις τόν ί«ον χώρον. Ί1 
ό·ήη·«»« προσέτι δύνχτχι νχ διίυΟυνΟή πρός ι’.ρισμινίν

Η δε άνβρωζ-νη πρόοδος εςιρτϊτχι εκ τη; επ^ν.ο- 
τητ-.ς τοΰ σόγχεντρώνςιν χχι διευθύνει·/ την εν.φγιιχν. 
Έκ τών πιώτων βημάτων τοΰ πολιτισμού υπήρςεν ή 

χνχκχλυψις τής πυρίτιδος. Λι' χυτής χπεκτησχν ο·. 
άνθρωποι ισ/υςόν μέσον πρός χποτινχζιν. Με το ηλε
κτρικόν δε ρέΰμχ ■.Οίνε·, κχνεις είς Οερμοκρισίις πολύ 
ύώηλοτέρχς πχ:χ διί τής κχύσεως τοΰ γχιχνΟρχκος κζι 
συγκροτΐίτχι πολλή ενέργαχ είς μικρότερου χώρον.

'Γούτου δοΟέντος. μίχ τών πλέον ενοιχρερονσων ισο
τήτων τοΰ ρχδίου είναι τό ύπέρογζ.ον πόσον ενεργιιχς. 
τδ όζ'Ζον περιέχει.

Τδ οχδιν/ έ/ει χκτινοοολίχ·/ περιεχούσχν τχ τ:·.χ τε- 
τχρτχ'τής ένε’ργείας της, ή όποια ένέργεια είνε τρία 
έκχτομμύριχ φορά; μεγχλειτέρχ τής ενίργεια; τής εκ- 
ρήςεως' ίδ-ου όγκου ' φωταερίου της, άλλχ διά να γένη 
/οήσι; αύτής τής άκτινοίόλου έν-ργείας. πρεπει να 
τ'εΟή είς έπαφήν έπί τριάκοντα νμέρας !*έ  τχς ουσιχ:, 
αί όποϊχι πρόκειται νά .πουληθούν ε·.ς τήν δρχσιν 
της. διότι τοίαύτη είνε ή διάρκεια τή; άποσυνΟεσεω; 

-■'fi- . ...
Το Ι’άδιον χποσυντι'εέμενον παρχγει εν αέριον ονομα- 

ζόμενον ΰ|.άο> , προσέτι δε ταύτοχρόνως κχί_ σωμα
τίδια δύο διαφόρων τάξεων τά τών άζ.τίνων «.Ι;ι>- καί 

τά τών ακτινών βήτιι. Ί πίστευσαν τινες ότι το υ 
•Ιιο>·» καί τά σωματίδια. ".·Μ;(ηι ΰ.·>τ·. έ καί τό χυτό’ 
άλλ’ αί αποκαλύψεις απέδειξαν, ότι τούτο δεν εινε 

ορθόν.
Ό Ράμσχιΰ φρονεί, ότι τχ σωματίδια \ΙΛ,»< καί 

ΙΙητα πχρχγόμενχ μετά μεγίστη; ταχυτητο; διαρκουση; 
τής άποσυνόέσίως τή; χκτινοζολιχς, καί τα οποία είναι 
επομένως πηγχί μεγίστη; ένεργείας, συναντώσι χημικά 
άτομα τή; άκτινοδολιχ;, μή άποσυντεΟέντα ακόμη και 
συνεπείς τής συγκρούσευ ς. τά άτομα «κρήγνυνται, 
σχηματίζοντα διάφορα χέρια.

’Ενώπιον τοΰ ύδατος, ποσόν τι τή; ενεργείας χρησι
μοποιείται διά τήν άποσύνΟεσιν, καί ή άποσύνΟεσι; τής 
ακτινοβολίας είνε όλιγώτερον τελεία’ τότε σχηματίζεται 
τό «rior·. ’Εάν, ποοσέτί, ύπάρχει άλας χαλκού είς 
διάλυσιν, ή ακτινοβολία δίδει τό ·? )·<·>·-. Ταντοχρόνως 

ό χαλκός προσβάλλεται’ παράγεται τό -.Ιώιον·· καί 
φαίνεται ότι'τό «..ύ-Ιιοι·« σχηματίζεται τοιουτοτρόπως.

Έκ τοΰ άνω σχηματισμού σωμάτων θεωρούμενων 
μέχρι τούδε -ί.τ.Ιώή ■' εξάγεται, ότι τά λεγόμενα στοι

χεία δέν είνο,ι ολα ατοι/μ···όιι. Υπάρχουν τινν. τν. 
οποία αποσυντίθενται, δίδοντχ άλλα στοχείκ τής αυτής 
σειράς, τών όποιων τά. «ϊτομιχύ ?άρη εινε όλιγώτερον 

ύψηλά τών ίδικών των
II χρησιμοποίησις τής ΐσχυροτάτης έ_νεργείας τής 

ύποΟίσεως τής ακτινοβολίας του Ράδιου εΟεσεν έκτο; 
ά*χφιβολίας  τήν φύσιν τών σωμάτων, τ: οποία «ονόμα
σαν ·υτοιχ»ίι<·.’ Καί δέν είναι ανάγκη να μεταβαλλω- 
μ:ν τό Ονομα’ διά τούς χημικού; γ<< στοιχείο Οά υ
πάρχουν αζ-'μη, άλλ’ είμ.Οα είς τά; άρχάς μιας χη
μείας, ή όποια άσχολήται περί των μεταβολών τών 

παραγομένων από σώματος, παρέχοντο; ποσον συγκεν
τρωμένης ένεργείας τή; οποία; τμεί; δέν έχομεν όμοίαν 

εις τήν διάΟεσίν μας.
Ιί ....

Φιλί και ,Κυμα

"Οπως τό πλοίο το <1>ιλιΐ, 
αδιάκοπα τό κΰαα 
κι’ αύτό τό ίδιο τό φιλί 
τ’ ανοίγει μαύρο μνήμα, 
κι’ ένώ σαν μάννα τό κρατεί, 
μέσα στην αγκαλιά του 
άσπλχνα βρίσκει τ’ άτυχο, 
σηϊν μάννα τό φονιά του..· 
’Έτσι και συ αχόρταγη 
κι’ άπιστη σάν τό κύμα 
ιι’ ενα καί uovo σου Φΐ?Λ C υ -
μ’ άνοιξες μαύρο μνήμα I...

Άγγελοι; ϊιιλούτιίιις
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

LEICESTER STNHOPE

-1 824-1 826

Εκ τούτων έξάγεται άναμφισδητήτως, δτι 
ή «Έφημερϊς Αθηνών» ήρχισεν έκδι- 

δομένη ούχϊ έν ταϊςΆθήναις,άλλ’ έν Σα- 
λαμϊνι, ε ί καί έπί τού έκεΐ τυπωθέντος φύλ
λου δέν γίνεται μνεία τής συμπτώσεως 
ταύτης, ούδέ αναγράφει αύτήν ό Διον. Σουρ- 
μελής (Ίστ- τών ’Αθηνών κατά τόν άγώνα, 
έκδ. Β', Άθην. 1853, σελ. 87 έ.) λόγον 
ποιούμενος περί τής άρχής τής έφημερίδος. 
Είδομεν δέ και άνωτέρω, δτι ό Στάνχωπ δι- 
ηύθυνε τό είς τούς Αθηναίους δωρηθέν 
πιεστήριον, ούχϊείς Αθήνας,άλλ’ είς Αί
γιναν, και τούτο διότι ένεκα τών άλλεπαλ- 
λήλων πολεμικών έπιχειρήσεων περϊ τήν 
Άκρόπολιν, οί πλεϊστοι τών ’Αθηναίων εί- 
χον εΰρει καταφύγιον είς τάς νήσους. Διε’ι 
τάς πρώτας άνάγκας τής έκδόσεως έφη
μερίδος ό Στάνχωπ είχε καταβάλει λίρας 
70,ή δέ έφημερϊς έξετυποΰτο διά στοιχείων 
αγγλικού τύπου, όμοιων πρός έκεϊνα τών 
«Χρονικών» τού Μεσολογγίου. Έκτος τών 
ένδείξεων τούτων εύρίσκομεν καί είς τό 
κείμενον τής ιδίας έφημερίδος τήν άπόδει- 
ξιν, δτι τό δώρον τού Στάνχωπ, άναχωρή- 
σαντος κατά Μάϊον 1824 έξ Ελλάδος, 
έφθασεν είς τάς Αθήνας μετά τήν κατα- 
κράτησιν έν Ναυπλίω. Είς τό πρώτον Φύλ
λον έδημοσιεύθη ή έπιστολή τού Στάνχωπ 
άπό 20 Απριλίου 1824, διά τής όποιας 
προσφέρει τό τυπογραφεϊον, και ή άπό 10 
Μαϊου άπάντησις τού Δήμου τών ’Αθηναίων 
άποδεχομένου τήν προσφοράν. Άναφέρε- 
ται δέ όητώς, δτι τό παρόν φύλλον είναι 
προϊόν τοΰ δωρηθέντος τυπογραφείου και 
δτι δμοιον τοιοΰτον εύρίσκεται έν Μεσο
λογγίω.

Έν Άθήναις έξηκουλούθει έκδιδοιιένη 
δϊς τής έβδομάδος ή «Έφημερϊς ’Αθηνών» 
ϋς τό πρώτον έτος αριθμεί 103 φύλλα μέ
χρι τής 30 Όκτωμβρίου 1825. Τό δέ δεύ
τερον έτος έφθασε μόνον μέχρι τού αριθμού 
37 τής 15 ’Απριλίου 1826, δτε έπανσεν ά- 
ποτόμως έκδιδομένη, έ νεκα νέας έπιδρομής 
τών Τούρκων. Μετά τήν πτώσιν τοΰΜεσο
λογγίου, ό 'Ρεσϊτ πασάς διηυθύνθη κατά 
τών ’Αθηνών, ί'να έπιχειρήση τήν σχεδια- 
σθεϊσαν έπίθεσιν κατά τής Άκροπόλεως. 
Οί Αθηναίοι διά πολλών μαχών είς τά πέ
ριξ προσεπάθησαν νά έμποδίσωσι τήν προ- 
σέγγισιν τών έχθρών. τέλος δμως Λναγκά- 
σθησαν νά ύποχωρήσωσι, και τήν 3 Αύ- 
γούστου 1826 ό Κιουταχής καταλαμβάνει 
τήν κάτω πόλιν, πολιορκών τήν Άκρόπο- 
λιν. Κατά τήν περίστασιν ταύτην κατε- 

στρείφη και τό έν Άθήναις τυπογραφεϊον 
τού Στάνχωπ, δπως ολίγον πρό αύτοΰ είχε 
καταστροφή καί τό έν Μεσολογγίω (Χρόνος 
Ναυπλίου 1833 σελ. 13). Άλλ’ένώσώζον
ται πολλά έκ τής ένΜεσολογγίω τυπογρα
φίας έκδοθέντει βιβλία, ούδέν τοιοΰτον 
γνωρίζομεν έκ τής έν Άθήναις. Είς τόύπ’ 
άριθ. 2·’» φύλλον τού δευτέρου έτους τής 
έφημερίδος εύρίσκομεν μέν άγγελλόμενον 
Σχέδιον οργανισμού τοΰ άτακτου στρατιω
τικού, παρ’ενός Πατριώτου, — άλλ’ υπο
θέτω δτι ή έκδοσις αύτοΰ είχε ματαιωθή 
ύπό τών συμβάντων.

ΊΙ έλλειφις εντύπων βιβλίων έκ τής 
πρώτης περιόδου τής έν Άθήναις τυπο
γραφίας στερεί ήμας σπουδαίας τινός πλη
ροφορίας, διότι ή τοΰ τίτλου σελΐς βιβλίου 
τινός ήθελεν ίσως δώσει αφορμήν είς τόν 
διευθύνοντα τό τυπογραφεϊον, δπως παρα- 
θέση τό όνομά του, τό όποιον σήμερον ου- 
στυχώς άγνοοΰμεν Έάν παρά την έλλειφιν 
σχετικώνπληροΦοριών επιχειρήσω ένταΰθα, 
νά καθορίσω τό πρόσωπον ιού έν Άθήναις 
τυπογράφου, πράττω τοΰτο έχων τήν πλήρη 
συνείδησιν, δτι έκφράζω μόνον ΰπόθεσιν 
μήπω άποδεδειγμένην. Είς τό περί τής έν 
Έλλάδι τυπογραφίας άρθρον τής έφημερί- 
δος L ’Abeille Grecque (Αίγινα 22 Μαρ
τίου 1828) άναφέρονται ώς διδάσκαλοι τών 
κατά τήν εποχήν εκείνην έν Έλλάδι έρ- 
γαζομένων τυπογράφων οί Κ. Τόμπρας, II. 
Πατρίκιος και Ν. Βαρότσης.

Τόν μέν Πατρίκιον έγνωρίσαμεν κατά 
τά έτη 1823—24 έν Μεσολογγίου και άπό 
τοΰ 1825 διευθυνοντα τό Εθνικόν Τυπο
γραφεϊον. Τόν δέ Τόμπραν θέλω αποδείξει 
δι’ άλλης μελέτης έργασθέντα άπό τού 
1622 μέχρι 1828 έν Ύδρα, καϊ οΰτω μένει 
διαθέσιμος ό έκ Σαλώνων (Άμφίσσης) Νι
κόλαος Βαρότσης, δστις είχεν έκμάθει τήν 
τέχνην έν Βενετία, είναι δέ πολύ πιθανόν, 
δτι ούτος είργάζετο άπό τού 1821 μέχρι 
1826 έν Άθήναις είς τό τυπογραφεϊον τοΰ 
Στάνχωπ.

Εις τάς έκθέσεις τού Άγγλου συνταγ
ματάρχου εύρίσκομεν καί άλλην περίερ
γον είόησιν, πολύ ένδιαφέρουσαν διά τήν 
μελέτην μας. διότι μανθάνομεν δι’ αύτής, 
δτι τό ύπό τού Στάνχωπ κομισθέν τυπο- 
γραφεϊον δέν ήτο τό πρώτον έν Άθήναις, 
Είς τήν άπό 20 Μαρτίου 1821 έπιστολήν 
άναγινώοκομεν, δτι εύρεν έκεΐ πιεστήριον 
χονδρώς κατασκευασθέν ύπό έπιτηοείου 
τινός μηχανικού, και ολίγα στοιχεία προ- 
ελθόντα έκ τοΰ έν Κορίνθω τέως τυπογρα
φείου- Περϊ τών στοιχείων τούτων ώμίλησα 
ήδη έν τινι περϊ’ΕΟν.Τυπογραφείου μελέτη 
μου, τό δέ πιεστήριον εΐχεν άναμφιβόλως
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κατασκευασθή πρός χρησιμοποίησιν τών 
στοιχείων, τών σωθέντων έκ τής κατα
στροφής τού έν Κορίνθω τυπογραφείου τού 
Ύύηλάντου. Δυστυχώς δέν έχομεν περϊ 
αύτοΰ ούδεμίαν άλλην εΐδησιν, ούδέ ό 
Σουρμελής είναφέρει τι περϊ αύτοΰ, ώστε 
δέν γνωρίζομεν ούτε πότε είχε κατα
σκευασθή, ούτε άν ποτέ έχρησιμοποιήθη. 
Πάντως δμως ήργει κατά τήν εποχήν τού 
Στάνχωπ, έλλείφει τυπογράφου, διότι ού
τος έν προηγουμένιι ήδη έπιστολή γράφει, 
δτι θέλει προμηθευθή τοιοΰτον έξ Ύδρας. 
ΟύΓέ γνωρϊζομεν, τί άπέγινε τό πρώτον 
τούτο έν Άθήναις τυπογραφεϊον, δέν θά 
σφάλλωμεν δέ πολύ παραδεχόμενοι, δτι 
ένεκα τής πλημμελούς κατασκευής άφέθη 
είς τήν τύχην του μετά τήν άφιξιν τοΰ 
αγγλικού πιεστηρίου και μετ’ αύτοΰ άπω- 
λέσθη έντελώς κατά τήν έπιδρομήν τοΰ 
’Ρεσϊτ. τώ 1826. Και οΰτω τελειώνει ή 
πρώτη περίοδος τής έν Άθήναις τυπο
γραφίας.

Έκτος τών δύο τυπογραφικών πιεστη
ρίων ό Στάνχωπ είχε κομίσει εις τήνΕλ
λάδα καϊ δύο λιθογραΦεϊα, τών όποιων 
δμως ό χειρισμός ητο τόσον δύσκολος, 
ώστε χαρακτηρίζει αύτά ώς ακατάλληλα 
διά τήν Ελλάδα. Αύτός ό Στάνχωπ μετά 
δύο Γερμανών, ενός αξιωματικού καϊ ενός 
ξυλουργού, προσεπάθησαν νά έκμάθωσι 
τήν τέχνην, άλλά μετ’ ολίγης έπιτυχίας. 
Ύστερον προσελήφθη ό Γερμανός χαλκό - 
γράΦος Gropius, δπως διευθύνη τήν λι
θογραφίαν, τήν όποιαν ό Στάνχωπ, ώς 
άνωτέρω είδομεν, ήθέλησε νά δώση πρός 
χρήσιν τού νομοθετικού σώματος (έπιστ. 
έκ Μύλων Άργους 10 Άπρ. 2Γ. Τό δτι 
τό δώρον έπραγματοποιήθη, διδασκόμεθα 
έκ τής Έφημερίδος Αθηνών (1S24 άρ ί, 
σελ 2), έχω δέ άποδείξει άλλοτε ,ένθ’ 
άνωτ. σελ. 141), δτι τό λιθογραφεΐον 
τούτο άποτελεΐ έν έκ τών τριών πιεστη
ρίων, έκ τών όποιων συνέκειτο κατά τήν 
ΐδρυσιν αύτοΰ τό Εθνικόν Τυπογραφεϊον.

Τό δέ έτερον λιθογραφεΐον. άπομεϊναν 
έτι έν Μεσολογγίω, μετηνέχθη είτα δι’ 
Άμφίσσης είς Αίγιναν καϊ προωμίσθη ύπό 
τοΰ Στάνχωπ ώς δώρον διά τήν νήσον 
τών Ψαρών (έπιστ. έκ Σαλώνων 21 Άπρ. 
1821). Είς τό έπίσημον δμως έγγραφον ό 
δωρητής όμιλεϊ περϊ τυπογραφικού πιε 
σττρίου (printing press, έν τή αγγλική 
έκδόσει Π 36), ό δέ ναύαρχος Κ. Νικόδη
μος (Υπόμνημα τής νήσου ’Γαρών, 2 τό 
μοι 1862 σελ. 39!)—100 . παραπλανηθεϊς 
έκ τής λέξεως ταύτης, άποφαίνεται, οτι τό 
πιεστήριον δέν έφθασε πλέον είς τά Ψαρά- 
Άλλ’ ό ίδιος εξιστορεί κατωτέρω, ότι ολί

γος ήμέρας πρό τής καταστροφής ήλθον 
δύο Γερμανοί, φέροντες λιθογραφίαν, ήτις 
έσυστήθη έντός τοΰ ναού τού Αγίου Εύ- 
θυμίου καϊ έλιθογράφησε διάφορα έγγραφα 
τών άρχών· Οί δύο Γερμανοί έλαβον μέρος 
είς τόν άπεγνωσμένον άγώνα κατά τοΰ 
τουρκικού στόλου καϊ έφονεύθησαν είς τήν 
καταστροφήν τής νήσου τή 20 ’Ιουνίου 
1824. Δέν υπάρχει άμΦιβολία, ότι τό ύπό 
τοΰ Νικοδήμου άναφερθέν λιθογραφεΐον 
είναι αύτό τό ύπό τοΰ Στάνχωπ δωρηθέν. 
ομολογεί δέ τούτο όητώς καϊ τό μνημο- 
νευθέν ήδη άρθρον τής Abeille κ-ecquc, 
προσθέτητον έν ύποσημειώσει. δτι άπωλέ- 
σθη έν τη καταστροφή τών Ψαρών. Οΐ δύο 
Γερμανοί, οί κομίσαντες τήν λιθογραφίαν 
είναι βεβαίως οί ίδιοι οί μετά τού Στάν
χωπ έν Μεσολογγίω έκμαθόντες τήν λι
θογραφικήν τέχνην. Τά ονόματα των δύο 
τούτων άνδρείως πεσόντων ύπέρ τής έλευ- 
θεοίας σώζονται έν τοϊς άπολογισμοϊς τοΰ 
“Αγγλου συνταγματάρχου σελ. 23 Γ. είναι 
δέ ό άνθυπολοχαγός Klempe καϊ ό ξυ
λουργός Jacobi.

Οΰτω τά ύπό τών “Αγγλων φιλελλήνων 
δωρηθέντα πιεστήρια έγιναν θύματα τοΰ 
άγριου θεού τοΰ πολέμου, έξαιρέσει μόνον 
τοΰ πάρει τή κυβερνήσει λιθογραΦείου. 
Άλλ’ ένώ τό σωθέν τοΰτο ούδέν τό σπου 
δαϊον έπραξεν, άποτε?,οΰσιν αί έκ τών πιε
στηρίων τού Μεσολογγίου και τών Αθη
νών έκδοθεϊσαι έφημερίδες ανεκτίμητους 
ιστορικός πηγάς. τών οποίων τήν έλλει 
ύιν διά τά προηγούμενα έτη 1821 — 1822 
θρηνοΰσιν οί Ιστοριογράφοι- Ώς έκ τού
του δέ νοιιίζω, ότι δέν κρίνω ύπερβολικώς 
τόν Άγγλον συνταγματάρχην Leicester 
Stanhope ώς θεμελιωτήν τής έν Έλλάδι 
δημοσιογραφίας, διότι ουτος ένήργησε τήν 
ΐδρυσιν τριών έΦημερίδων καϊ διά γενναίων 
συνδρομών ύπεστήριξεν ούχϊ μόνον ταύ- 
τας. άλλα. καϊ τάς μεταγενεστέρας έπιχει- 
οήσεις άλλων προσώπων. Καϊ είναι μέν 
άναμφισβήτητον, δτι εφημερίδες θιι έξε- 
δίδοντο καί άνευ τών ένεργειών καϊ τών 
συνδρομών τοΰ Στάνχωπ, άλλει τό άποτυ- 
χόν έν Καλάμαις πείραμα άποδεικνύει. 
δτι τοΰτο δέν θά έγίνετο ή πολύ ύστερον, 
ένω τώρα τό δοθέν παράδειγμα παρεκίνει 
πρό ς μίμησιν. Ύπέρ τοΰ Στάνχωπ λοι
πόν απομένει άναμφισβήτήτως ή ύπ’ 
αύτοΰ ποοσφεοουένη έκδούλει σις. δτι διά 
της πείρας απεεαιςε τρανότατα εις τους 
άνθισταμένους προύχοντας τήν διά τόν 
δηιιόσιον Βίον ηενάλην ώΦελιαότητα όνε?- *> ν ν I . ν
αρτήτου Οημοσιογραψιας

Φ. Β1ΛΜΠΕΡΓ
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κεΐθεν διερχόμενοι τού ναού τής Μζγ- 
δαληνή; (Madeleine), προσομοιάζον- 
τος κατά τι πρός τό ήμέτερον (-)ησέΐόν, 
είσήλθομεν εντός αύτού/Οπως όλα τχ 

ποικίλα μνημεία των ΙΙαρισίοιν,μεγάλα μέγαρα,
ανάκτορα, δημόσιοι οικοδομά:, ανδριάντες. ανα
θηματικά! στήλζι κζΐ άλλα γενικά κτίρια. καί 
ο περίφημος ναός τής Μζ.γδζληνής, γενόμενο; 
κζτ ’ άπομίμησιν τοΰ ήμετέρου Θησείου, είναι 
έκτίσμένος έκ γαλλικού λεγομένου μαρμάρου,εί
δος λευκού πορώδους λίθου. οστις με τόν καιρόν 
έχει τό ιδίωμα νά καθίσταται μέλζς. Ουτω δέ 
πζσζι ζί οϊκοδομαΐ των Παρισίων κζΐ άπζσζ 
σχεδόν ή πόλις είναι φζιόχρους,μελανή περίπου.

'Ο ναός τής Μζγδαληνής εδράζεται έπ! ύ- 
ύηλή; ορθογωνίου κτιστή; βάσεως, έν ή ύπάρ- 
χουσι δωμάτια κζΐ διάφορα τοΰ ναού ύπογειζ 
διαμερίσματα, έπΐ τής βάσεως δέ ταύτης κεί
μενος ό νζός, περιστοιχίζεται εις τάς τέσσαρας 
αύτοΰ πλευράς έκ σειρά; κιόνων, όμοιων των 
τοΰ Θησείου. Έπΐ δέ τής μετώπης κζΐ επί 
των έξωτερικών πλευρικών τοίχων ύπζρχουσιν 
απεικονίσεις διαφόρων όσιων κζΐ αγίων. Ουδό
λως όμως τό σύνολον παρουσιάζει ουσιαστικήν 
όιζοιότητζ πρός τό ήμέτερον Θησεϊον, τούνζν- 
τίον δέ ζποδεικνυτζ: κζΐ ζύθι; ένζργώς πόσον 
ή σημερινή κζλλιτεχν'.ζ κζΐ γλυπτική καθυστε
ρεί τής άρχζ.ίας ελληνικής. Ή σύγχρονος τέχνη 
ούδζμώ; έπλησίζσε την ζρχζίζν.

Τό εσωτερικόν όμως τοΰ ναοΰ τούτου εΙνχ'· 
ό'ντω: κάτι τι έ'ξοχον, θειον. θεσπέσιον. Τό ίε:όν, 
ό άνωθι τούτου θολοειδής χώρος, ζί καλλιτε
χνικά! απεικονίσεις θείων σκηνών επί των εκα
τέρωθεν πλευρών κζΐ ή διακοσμησις τής οροφής 
άνωθι εΐσΐν αληθώς θαυμάσιοι. Έμείνζμεν επ' 
αρκετόν θζυμζζοντες τήν έκτακτον ελαιογρα
φίαν καί τόν λ ζμπρόν διάκοσμον, οτε ή προσοχή 
μας περιεστρζφη εις τήν ένζσχόλησιν δυο ιερέων 
κζΐ ένός καλλιτέχνου κκτζγινομενων μετά τι- 
νων εργατών εις τήν συγκρότησιν έν τω μέσω 
τοΰ νζοΰ μεγαλοπρεπούς κζΐ πολυτελούς κενο
ταφίου μέ πολυτελείς πέρι; κεχρυσωμένζ; λζμ- 
πζδας κζΐ βαρυτίμους ταινίας έκ κζτν,φέ κζΐ 
σ.ετάξης, άνωθι δέ εις τζ περιζώματα καί δια
ζώματα τού ναού έπεξετεινον ετερα έπίσης 

βαρύτιμα μελανά υφάσματα, καλύπτοντα οΰτω 
τήν ώρζίζν όψιν τού λαμπρού τεμένους.

— Κάποια μεγάλη θρησκευτική τελετή θά 
γίν/) 'ίσως κύριον, ειπον ή τοΰ Χριστού επέτειός 
τις αναμνηστική εορτή θά ήνζι.

"Οτε όμως ό υιός μου ή ρώτησε τόν καταγι- 

Η ΠΑΝΑΓΙΑ TQ.Y ΠΑΓΙΧΙΠ.','

νύμενον εις τήν τζξινόμησιν κζλ.λιτέχνην καί 
τω ζπήντησεν ούτος, οτι γίνεται προετοιμασία 
δια τήν κηδείαν ύύηλοϋ τίνος προσώπου.

— 'Αρκεί, ζγομεν εντεύθεν, τώ κπήντησζ 
κζΐ πάλιν χζριν κερδοσκοπίας τζ ιερά.

Ό σύγχρονος κλήρος πζντού άνζισθήτως με- 
τέοζλε τού; ναού: κζΐ τζ ιερά εις εμπορίαν. 
Κζΐ είτζ παρζπονεϊτζι κατά τού λαού, οτι 
αδιαφορεί καί απέχει τών θείων καθηκόντων, 
γινόμενος ούτως άθεος. "Αθλιοι !

Πρώτοι οί ιερείς, άσεβοϋντες πρός τόν <-»εόν 
κζΐ έμπζίζοντες τήν θρησκείαν, δια τής μετα
τροπή: τού θείου τεμένους εις ώρζίζν θεαμα
τικήν θεατρικήν παρζστζσιν, χζριν ένός ελεει
νού πτώματος, οπερ τις οΐδε τι εγκληματίας, 
άρπζξ, άδικο; ή κζΐ κακούργος υπήρξε καθ’ 
όλον τό*  βίον του κζΐ ον έπέπρωτο οί νυν αντι
πρόσωποι, κομπζστικώς λεγόμενοι τού Χριστού! 
νά θυμιζζωσι κζΐ ζποκζλώσιν ευσεβή κζΐ ενά
ρετου, ζνζγοντε; ζύτόν κζΐ εις τήν τζξιν τών

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
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ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ

όσιων, χάριν τοΰ εγκληματικού χρυσίου του 
φεύ ! οπερ άποθηλακοϋσι.

Τήν έπζύριον μετέβημεν εις έπίσκεύιν τού 
Μουσείου τού Λούβρου. Τό ανάκτορο·*  τούτο 
ήρξζτο οίκοδομούμενον ύπό τού Φιλίππου Αύ
γουστου τώ 1204, εξηκολούθησε δέ ή κατα
σκευή του ύπό τού Φραγκίσκου I. τοΰ Ερρίκου 
II, τοΰ Λουδοβίκου X11J κζΐ τού Χίλ , ζστις 
κζΐ ζνήγειρε τό περίφημου περιστήλιον.

‘Ανάκτορα όντως ηγεμονικά καθ'όλους τούς 
όρους κζΐ τζ: επικρατούσα; συνθήκας. Ί1 κα
τασκευή των, ή τεκτονική των, ή διακοσμησις 
κζΐ έσωτερική κ.ομύοτης καί πολυτέλεια εις τό 
ύπατον σημείου τής τέχνη; καί τής εύμζρείζς. 
Αΐθουσζι κάτωθι καί άνωθι εύρύτζτοι καί κομ
ψότατοι. Κζΐ εις μεν τζ κάτωθι διαμερίσματα 
έχουν τοποθετήσει κζΐ έξζισίω: κατατάξει τήν 
ζρχζίζν τέχνην, ζγζλμζτζ ελληνικά, ρωμαϊκά,
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αιγυπτιακά κζΐ λοιπά είδη, είς δέ τά άνωθι 
την νεωτέρζν πρόοδον, λαμ.πράς εικόνα;, πολύ
τιμα ιστορικά άντικειμενζ κζΐ παμπληθή τε
χνικά ζζί βιομηχανικά τοϋ μεσκ-.ωνος καί τή; 
νεωτερζς εποχής εί'δη.

Είσήλθομεν πρώτον εις τό κάτω διαμέρισμα, 
δεξιόθεν, όπου η συλλογή τών αρχαίων ελ
ληνικών κζΐ ρωμαϊκών αγαλμάτων, 
ευρηνται 
γήμζτα, ζπερ η Γαλλία συ/έλεξε 
εποχήν τή; επιρροής της έν Ιταλία 
τολή. Κζΐ θαυμάζει τις 
ρικών προσώπων τών 
όποιων ίδιζζουσζν θέσιν κατέχει καί τό ώρζϊον 
άγαλμα τής ’Αφροδίτης τής Μήλου. Τό διζ- 
φημισθέν άνά τήν ύφήλιον αριστοτέχνημα τοϋτο 
είναι έγκζτεστημενον έν περίβλεπτοι θέσει, 
άποτελούση ιδιαίτερον χώρισμα έν Οολοειδεϊ 
βάθει, κεκαλυμμένω διά μελανού κατηφέ, ϊνζ 
έτι μάλλον άξιοθεζτον καθίσταται τοϊς προσ- 
ερχομένο-ς θεαταΐς, δι’ οΰς έπί τούτω έτοπο- 
θετηθησαν αναπαυτικά κζθισμζζζ έναντι,όπως 
άνετώτερον καί πλειότερον άποθζυμζζωσι τό 
αριστούργημα της γλυπτικής.

’Ενταύθα 
μεγάλης αξία; καί τέχνη; άριστουρ- 

κατά την 
καί Άνζ- 

πληθύν άκεραίων ίστο- 
προγόνων μας, μεταξύ

ΙΙρώτην φοράν παριστάμην πρό τής έκπά- 
γλου ώραιο’τητο; τής τέχνης, τής Αφροδίτης 
ταύτης, τής Μήλου καλούμενης, όπως καί 
πολλοί άλλοι μετ’ έμοΰ κατ’ εκείνην τήν στιγ
μήν πζρευρισκοντο εκεί και τή αλήθεια μετά 
ψυχικής άγαλλιάσεως καί άφατου ηρεμίας καί 
συγκρατουμένης έκπλήξεως προσεπαθοΰμεν πάν- 
τες νά έννοησωμεν τό μυστήριον τής σμηλης 
τοϋ τεχνήτου, όστις μετά τόσης επιτυχίας έγνω 
νά προσδώση ζωήν είς τό άψυχον εκείνο μζρ-
μαρον.

Και όντως, ή στάσις, τό βλέμμα, αί χεϊρες, 
τό στόμα, τα πάντα νομίζει τις, ότι κινούνται 
και έν απολύτου ησυχία περιμενει νά τώ όμι- 
ληση Είναι μυστηριώδες έτι τό αίσθημα τών 
γλυπτών τής έποχής εκείνης, οίτινες τοσαύτην 
επιτυχίαν ζωής μετέδιδον είς τά αγάλματα 
των. "<)ντως δέ, ώς εϊπον καί άλλοι, πρό εμού, 
οί ζωγράφοι καί γλύπται τών χρόνων εκείνων 
έγνώριζον τήν τέχνην τής μετζδόσεω; τής ζωής 
έν τοϊς άψύχοις.

Άλλ’ εις τήν Άφροδίτην τής Μήλου ο τε- 
χνήτη; έπέτυχε πλήρη τόν σκοπόν. Δεν προσε- 
δωκε μόνον ζωήν και στάσιν καλήν εις αύτήν, 
άλλ’ όλα τά μέλη, αί χεϊρες. τό στήθος, οί 
ώμοι, ό λαιμός, οί ποδες, τά πάντα τέλος ένέ- 
χουσι τοιζύτην φυσικήν χροιάν καί ζωικήν εν
τέλειαν, ώστε ό θεατή; δέν ευρίσκει ούδαμοΰ 
σημεϊον νά. ψέξη τήν άτελειαν τοϋ έργου. Καί 
τούτο άκριβώς προσελκύει τόν θαυμασμόν τοϋ 
θεατού, ή έντέλεια τοϋ αριστουργήματος· δι’ 
οπερ ή τε Αφροδίτη τή: Μήλου καί ό 'Ερμής 
τοΰ Ιΐρζξιτέλου;, έτερον επίσης αριστούργημα

Ναπολεοντο 
θεν μεγάλη 
τετραγωνίζω 
φρζκτος, έν

»

τέχνης, έθεωρήθησαν τά τελειότερα έργα τής 
τότε γλυπτικής.

Άφοΰ έπ’ αρκετόν πζρα.μείνζντε; έναντι 
έπί ανακλίντρου ζζθήμενοι έθαυμάσαμεν τό έρ- 
γον τών προγονών μζς, περιήλθομεν είτα τά 
διάφορα διαμερίσματα τής Ελληνικής, Ρω
μαϊκής καί Αιγυπτιακής έποχής , καί μετά 
τοϋτο άνήλΟομεν είς τήν άνω οροφήν, όπου είς 
ωραίας πρώην ανακτορικής αίθουσας, τών τέως 
μεγάλων αύτοκρατόρων τής Γαλλίας έπιμελώς 
κεΐνται τετοποθετημένα τά ποικίλα έργα τών 
διαφόρων τελευταίων εποχών καί καλλιτεχνών. 
Έλαιογραφίζι, βιομηχανικά είδη λαμπρότατης 
τέχνης καί αξίας μεγάλης εύρίσζονται εις τό 
μουσεϊον τοϋτο, ώς καί διάφορα ιστορικά είδη 
τής έποχής Ναπολέοντος Λ'.Λουδοβίκου 1 Δ'κζΐ 
Ναπολεοντος Γ'καί άλλων. Έν δέ τή άριστερο- 

πολυτελεϊ αιθούση υπάρχει, μιζρώ 
διζμερίσμζτι έν θήκη σιδηρό- 

ω φυλάσσεται ό μέγα; αδάμας 
τοϋ Στέμματος, ό Άντιβζσιλεύ; λεγόμενος,με
ρικοί άλλοι μεγάλοι κζΐ πολύτιμοι λίθοι, τά 
δύο ξίφοι, Ναπολέοντος Λ' ζζί Λουδοβίκου και 
τά δύο στέμματα αύτών, πάντα μεγάλης ιστο
ρικής καί χρηματικής αξίας άντικειμενζ. Τό 
θησζυροφυλάκιον τοϋτο περιβάλλεται ασφαλώς 
ύτό ισχυρού κρυστάλλινου καλύμματος, σιδη
ρών κυγκλίδων πέριξ καί φυλάσσεται διαρκώς 
ύπό οπλοφόρου φύλακος. Τήν δε νύκτα, λέγε
ται, ολόκληρον τό διαμέρισμα διά μηχανισμού 
καταλλήλου κζταβιβάζεται κζΐ κρύπτεται 
ασφαλώς ύπό τό πάτωμα,έν ίδιζιτέρω οιαμε- 
ρίσματι, πρός αποφυγήν πάσης λωποδυτική: 
απόπειρας.

ΙΙεριελθόντε; είτα διαφόρους άλλζς ζίθού- 
σζς, ένθζ ύπάρχουν άλλα άντικειμενζ ιστορι
κής αξίας κζΐ τέχνης, ίδια ζζί ώς έπί τό πλεϊ- 
στον μεγάλζι ώρζϊζι, ίστορικζί έλαιογραφίζι 
κζΐ ζγιογρζφίζι άπήλθομεν τοϋ Μουσείου καί 
διότι πλέον ήτον αργά, ετοιμαζόμενων τών φυ
λάκων νά κλείσουν τό περίφημου τοϋτο ίδρυμα.

Τήν επιούσαν πρωίαν ό ζ. ΙΙιλζλζ; μετά 
τής κυρία.·, του έμελλαν ν’ αναχωρήσουν διά 
τό Χερβοϋργον καί εντεύθεν διά τού αναμένον
τας άτμοπλοίου είς Άχεριζών κζΐ αληθώς μετά 
πολλής λύπης ήσθάνθημεν όλοι τόν αποχωρι
σμόν μας, καθόσον ε’ίχομεν συνζντηθή κζΐγνω- 
ρ-.σθή ύπό τοσοΰτον ωραίας περιστάσεις κζΐ πε- 
ριέλθει όμοϋ έπί άρκετάς ημέρας τήν Μζσσα 
λίαν ζζί τούς Παρισιού;, γνωρισκντες κατά 
πρώτην φοράν την Γαλλίαν καί τά μάλλον 
αξιοθέατα ζύτής μέρη. ’Αφού δέ ύπεσχέθημεν 
ζλλήλοι; συνεχή αλληλογραφίαν. ζπεχωρίσθη- 
μεν, εύχηθέντες εναλλάξ καλόν ταξείδιόν καί 
καλήν συνάντησιν, είτε είς τήν 'Ελλάδα, είτε 
είς τήν Αμερικήν.

Ειτζ μετά τοϋ Άνδρέου μετέβημεν πρός έπί- 
σκεψιν διαφόρων καταστημάτων τής φωτοζιγ- 

• Λ

κογραφιζς καί μηχανημάτων πρός καταρτισμόν 
καί παρ’ ήμϊν τελείου τμήματος φωτοζιγζο- 
φικοϋ, ούτως ώστε αί ποικίλαι είκονογραφίαι 
τής «Φύσεως» νά κατασκευήζωνται τελειότε
ρου καί ταχύτερου παρ’ήμϊν, όπως καί διά τού 
μέσου τούτου κατορθώσωμεν νά πλουτίσωμεν 
τό ήμέτερον περιοδικόν σύγγραμμα λυσιτελέ- 
στερον πρός τόν σκοπόν, ον προύτίθετζι, βελτι- 
οϋντες και άποκαθιστώντε; αύτό τελειότερου 
καί εύρωπαϊκώτερον.

Οΰτω δ’ έπισκεφθέντες βαθμηδόν διάφορα 
έξ αύτών κζΐ μελετήσαντε; καί τό κζλείτερον 
γαλλικόν φωτοζιγκογραφικόν σύστημα, -:προ- 
μηθεύθημεν μετά τινας ημέρας κζΐ τά σχε
τικά τελειότερα μηχανήματα.

Ένώ δέ κατά τάς ημέρας ταύτας κατεγινό- 
μεθα είς τοϋτο. δέν παρελείψζ.μεν άφ’ έτέρου 
νά έπισκεπτώμεθζ έκάστοτε τά άλλα σημαν
τικά μέρη τών ΙΙαρισίων, ώς κζΐ τούς καλειτέ- 
ρους τών ομογενών μας. Ούτω μετέβημεν τήν 
ε’πιοϋσαν είς τό Μουσεϊον τής Φυσ. Ιστορίας, 
όπου υπάρχει μεγάλη συλλογή σκελετών πάν
των τών ζώων, άπό τοΰ μεγαθηρίου μέχρι τοΰ 
έλζχίστου ερπετού ζζί έθαυμάσαμεν τήν λε
πτότητα, τελειότητα και ακρίβειαν τής τεχνι
κής διασκευής καί κατατάξεως πάντων τών 
ζωικών όντων τοΰ ένοργάνου βασιλείου. ’Εν
ταύθα μετά πολλής εύχερείζς δυνζτζί τις νά 
ΐδη καί σπουδάση τήν μεγαλοφυίαν τοϋ δη
μιουργού τοΰ παντός, όστις έν τή μεγάλη πζν- 
σοφιζ αύτοϋ έγνω νά διζζρι’νη τόν άνθρωπον 
άπό τής μεγάλη: ποικιλίας τών τετραπόδων.

Μετά τούτο έπεσκέφθημεν τή παρέκει κει
μένων πλατείαν τής Βζ.στίλλης, οπού ύπήρχον 
άλλοτε αί τρομεραΐ έκεϊναι φύλακα·., ας κατε
δαφίσου ή έπελθοϋσα μεταπολίτευσι; ζζί εί; τό 
μέσον τής δέσεως ζύτής ζνηγέρθη πρός χνά- 
μνησιν ή περίφημος όμώνυμ.ο; στήλη.

Είς Παρισίου; δ-.ζμένων τι; έστω καί έπ’ 
ολίγον, είναι αδύνατον νά υ.·η διέλθη ζζί έκ 
τής πλατεία; τή; Όμονοίζς, έν ή θέ
σει κατά τήν τρομεοάν τής μετζπολιτεύ- 
σεω; περίστζσιν, άπεκεφαλίσθη ό βζσιλεύ; 
Λουδοβίκο; ζζί ή τ^λαινζ Μαρία Άντωζννέτζ 
κζΐ ήτις πλατεϊζ σήμερον στολίζει τό ώραιό- 
τερον μέρος τών ΙΙαρισίων, φωτιζόμενη τήν νύ
κτα δι ’ άπειρων λαμπτήρων. Πλησίον ταύτης 
ζεϊτζι ή ωραία γέφυρα τοϋ "Αλέξανδρου έπί 
τοΰ Σηκουάνα,ήτις έγενετο πρό τ νο; δζπάνζις 
τοϋ Αύτοζράτορος τής 1’ωσσία; κζΐ άπό τή; 
πλατεία; ταύτης είσερχετζι τις είς τήν λαμ
πρήν δενδροφυτον λεωφόρον τών Ήλυσίων Πε
δίων (Champs Elysees) δεξιόθεν τής όποιας 
κεΐνται τά τελευταία ανάκτορα τοΰ Ναπολε
οντος κζΐ όπου νΰν διαμένει ό πρόεδρο: τής δη
μοκρατία;· εί: δέ τό βάθος τής λεωφόρου ταύ- 
τη; μακράν έπ’αρκετόν είναι τό Are (,1c Tri- 
ompllc, ήτοι ή μεγάλη θριαμβευτική άψΐς, ή 

άνεγερθεϊσα έπί μεγάλου Ναπολέοντος, πρό: 
τιμήν τής μετά τής Λύστριαζής πριγκηπίσσης 
στέψεώς του. Έπί τής άψίδος τζύτη: είσίν έγ- 
κεχαραγμέναι άπζσζι αί μάχαι τού γάλλου 
στρατηλάτου μετά τών ονομάτων όλων τών 
στρατηγών καί νικητών μετά τής χρονολογία; 
αύτών ώς καί πζσζι αί σχετικζΐ ενδιαφέρουσα-, 
πληροφορία-..

Είναι μ.νημεϊον όντως άντάξιον τή; ενδόξου 
έκεινης έποχής τή; Γαλλίας καί έργον στερεόν 
καί σοβαρόν, άναμιμνήσκον ταϊ; νεωτέραις γε- 
νεαϊς τά ανδραγαθήματα τοϋ δικαίως έπιζλη- 
θέντος Μεγάλου εκείνου Ναπολέοντος.

’Εντεύθεν δι ’ αστεροειδούς ζζτζτμ.ήσεω; 
τής πέριξ πλατείας κατζτέμνοντζι αί πέριξ 
συνοικία-, άκτινοε-.δώ: καί διά τής κατ’ εύθεϊαν 
τής μεγάλης πύλης τή; Άψίδο; λεωφόρου φθά
νει τι; εί; τό δάσος τής Βουλώνης.

(’Ακολουθεί)

Εντυπώσεις—^κεψεις

7’ΰ δω/ιάτ<ον τοΰ άληίΐοΰς σ.τουύοσιυϋ. η 
καλύβη τοΰ πραγματικυΰ ττένιμος και το κρνο- 
(ρ>)'·ττοι· τοΰ δεινώς .-ιάοχοπος ι'ιναι τότιυι ιεροί, 
καθόσον εν αύτοϊς γίνονται ιΛ θερμότεροι 
ττροοευχαι καί ίκπέμπυνται αί εΰλαβτοτεραι 
πρός τον "Υι/ιιοτον ετιικλήοεις.

>—<
'Υπάρχουν πολλοί, οΐτινες καθ' δλην των 

τι)>' ζεοην μεμί/ημοιροΰοιν, ενιϊ) πολλά &πυ- 
λαμβάνουοι, τουναντίον όε νπάρχουοιν άλλοι 
οΐϊΐνες άγογγύοτως τά πάντα ΰπομένονσι, χω 
ρίς ν' άποκτώοιν υί'δέν. Ουτυι κερδίζυυοιν 
υγείαν καί μέλλον, ίνω οί πρώτοι νόσους καί 
μόνον τό παρόν.

ΙΙάντες εργαζόμενα διά νά ζήσωμεν, ενώ 
ουδείς καταγίνεται διά vdaoVavfl. Και έν τοντοις 
όλοι οί σοφοί,-θεολόγοι καί θρησκευτικοί αίρέ- 
οεις διακηρντιουσιν, οτι ή ιίλλη ζοτ'η είναι 
πολΰ καλλίτερα·

'11 κακοδαιμονία τοΰ Ανθραίπου εγκειτι^ 
ακριβώς εις τήν πλεονεξίαν. Όσον όλιγώτερα 
Ζητοΰμεν, τόσον περισσότερα ηθικώς κερδί
ζομε*.
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΎΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ
Νέαι κατ’ αντάς έν τμ ’Επιστήμμ συγκινήσεις 
Λγέρθησαν, έκ της Ενέργειας τοϋ γνωστού 

πλέον περιφήμου ραδίου, όφειλόμεναι εις τάς κατ’ αυ
τός άνακοινωθείσας Εργασίας τού καΟηγητοϋ έν τώ 
Λυκείω της Γαλλίας κ. Bordes. Γνωστοί είναι αί 
έργαόίαι τού Οανόντος Εσχάτως χημικού Curie,ό>ς καί 
τοϋ Βερθελώ, οΐτινες έμελέτησαν έπισταμένως τήν 
Ενέργειαν τού ραδίου Επί τοϋ χρωματισμού των πο
λυτίμων λίθων καί της ϋάλου. ’Επίσης καί ό “Αγ
γλος Ράμάαιυ Απέδειξε τόν Αποχρωματισμόν διαφόρων 
τοιοϋτων λίθων. "Πδη ό Bordas Απέδειξεν. ότι ύπό 
τήν Επήρειαν τής ραδιοενεργείας τοϋ ραδίου οί Εγ
χρωμοι λευκαργιλλΐται —οΐ πολυτιμότεροι καί σκλη
ρότεροι λίθοι μετά τόν Αδάμαντα—άλλάσσουσι χρώμα, 
καθ’ ώρισμένην σειράν, Εξ Ερυθρού εις ιώδες.κυανοϋν, 
πράσινον καί κίτρινο*.

Δηλαδή ιΐς Ερυθρός σάπφειρος δύναται νά γίνι,ι Α
μέθυστος, ούτος κατόπιν κυανούς σάπφειρος κτλ. 'Ι
δού δέ τί ό ίδιος ό καθηγητής γράφει περί τών πειρα
μάτων του :

'“Έθεσα κυανοϋν τινα σάπφειρον ύπό τήν Ενέρ
γειαν βρωμιοϋχου ραδίου, ραδιοενεργείας Ι,δ'Ό,ΟίΐΟ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΟΡΔΑΙ

Εσωτερικόν διέρχεται σιδηροΰν στέ
λεχος διά τοΰ όποίου γίνεται Λ έξ- 
άρτηάις έκ τοΰ κλάδου τοϋ δένδρου. 
Τό σύρμα περιελίσσεται καί άτερε- 
οϋται Επί τής αϋλακος κατά τόν 
συνήθη τρόπον (σχ. 2).Είς τά υγρά 
δέκλίματα μεταχειρίζονται παχύτε
ρος σφαίρας διά νά γίνεται τελειο- 
τέρα ή μόνωάις.

ΠΑΡΑΛΙΜΕΝΙΟΣ ποδις λο-
yA λ ΚΛΓ-ΝΩ ΠΛΗΜΜΓΡΙΣΑΣΑ

- ’Εν τ^Έλβετίμ καί τι) “Δνφ 
Ιταλίρ Ασυνήθως ίόχυραί ραγδαίοι 

βροχαί καταπίπτουσι καί συνεπά
γονται καταστρεπτικός πλημμύ
ρας Η λίμνη «Lago Maggiore» ύ- 
περέδη τάς όχθας της καί περιεκά- 
λυψε τόν τόπον κύκλω δι’ ϋδατος.
Η παρά τήν πόλιν κειμένη λίμνην 

Locarno, Λ όνομαζομένη «Ελβετική

μονάδων ΓΙαρετήρησα δέ, ότι σϋν τώ χρόνω τό χρώμα του λίθου έτροποποιήθη γενόμενον 
πράσινον, είτα κίτρινον Ανοικτόν καί τέλος βαθύτοιουτο* ’Εάν όμως’ τεθή Αντί τοϋ κυανού 
σαπφείρου Ερυθρός τοιούτος θά λάδμ διαδοχικός χροιάν Ιώδη, κυανήν, Πράσινον καί κίτοινον».

I ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Πολλοί ένόμισαν. δτι αϊ γυναίκες επι
στήμονες θά ίιρκούντο μόνον είς τόν

Η ΜΙΡΟΠΟΛΣΚΗ nFO ΤΟΎ' ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ!

‘-Μ ··:<

ι.άλυύιν τοΰ ραδίου καί καταλαόοϋσα έν τη 
Σορδώνμ μετά τόν θάνατον τού συζύγουτης τήν 
έδραν αυτού Έν τούτοις Ιδού δτι καί ή Θέμις 
Γιρχιόεν Αποκτώσα θηλυκούς θεράποντος. Είς 
τήνΙ’αλλίαν πρό Ετών έλαδον τό δίπλωμά των 
πέντε δικηγόροι ιιέ ύουδτάνκι καί Εσχάτως 
έτεροι τρεις. ΙΙρώτη ύπήρξεν ή Συδόν, ίίτις 
δμως μή εύδοκιμήσασα είς τήν ύπεράσπιάιν 
τών πελατών της, ήρκέσθη είς τήν διδασκα
λίαν τοΰ Δικαίου ιΐς τινα παρθεναγωγεία· 
'Αλλά καί οι Επίλοιποι δικηγόροι οΰδεμίαν Ελ
πίδα ιύδοκιμήσεως έσχον.

Τούτο δμως δέν Απεθάρρννε τίινΔεσποινίδα 
“Ελένην Μιροπόλσκι νά σπουδάση τήν Επι
στήμην τοΰΔικηγορεΐν ελαόεν δ'έσχάτως τήν 
όδειάντης καί ήρξατο Επιτυχώς δικηγοροϋάα.

<>5ί

k ΔΕΝΔΡΑ ΩΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΤΥΛΟΙ 
“11 τελευταία έγκατάσταάις τών τηλε
φωνικών γραμμών είς τάς νοτιοδυτι

κός Ηνωμένας Πολιτείας, έν Άμερίκμ, έ
δωσε παράδειγμα ευφυούς οικονομίας. Είς τάς 
χώρας ταύτας μεγάληςέκτάσεωςδπουό πλη
θυσμός εϊνε λίαν διεσκορπιάμένος,παρίσταται 
Ανάγκη όπως οϊ μεμονωμένοι συνοικισμοί άυ- 
νενώνται δι’ίδιωτικών τηλεφωνικών γραμμών 
διά τάς όποιας ή δαπάνη πρέπει νά εϊνε δσω 
τό δυνατόν μικροτέρα.

Είς τεχνίτης τοϋ Texas ό Claydon ίσχε τήν 
Ιδέαν νά μεταχειι ισθ»> ώςστύλους τά δένδρα. 
Πρός τοΰ-.ο έπενόησε σφαίραν έκ πορσελάνης 
(σχ. 1) φέρουσαι αύλακα εις τό μέσον. Είς τό

ιατρικόν, διδασκαλικόν, φαρμακευτικόν κλά- 
δον καί τό πολύ πολύ καί είς τήν σπουδήν 
τών Φυσικών ’Επιστημών, έν αΐς μάλιστα πρό 
ετ< υς μόλις διεκρίθη ή κυρία Κουρή. όυνερ- 
γασθεϊσα μετά τοΰ συζύγου της είς τήν άνα-

ί

ΠΟΛΙΣ ΙΙΛΗΜΜΎΡΙΣΑΣΑ

Nizza· πραγματικός λιμναία πόλις κατέστη-

•jCJr ΕΠ! ΤΗΣ ΪΕΛω γρα*η
.■/Λ'·.:Λ Ηολλάκις Εδημοόιεύσαμεν έν τζι «Φύ

σει μίγματά τινα πρός γραφήν Επί τίϊς 
ύάλου. ’Εσχάτως δέ άνεκοινώθιι άνακάλυζμς 
τοιαύτη ύπό τοϋ έν Γενεύι,ι καΟηγητοϋ Μαο- 
γκό, παρατηρήόαντος, δτι μέταλλά τινα έχουν 
τήν Ιδιότητα νά Αφίνουν μεταλλικά ίχνη 
προστριδόμενα Επί της ύάλου. Βασ,σθείς λοι
πόν Επί τούτου κατεόκεύασε κονδύλλια έκ 
τοιούτων μετάλλων (ψευδχργύρου, καδμίου, 
μαγνησίου καί άργιλλίου) δι’ ών μετά μεγί
στης εύκολίας καί λίαν εύαναγνώάτως έγρα- 
ζτεν Επί τής ύάλου. Τό δέ σπουδαιότερον εϊνε 
δτι αί χαραχθεϊσαι λέξεις δέν Εξαλείφονται 
ούτε διά πλυσίματος, ούτε δι’ ισχυρός τριβής. 
Φαίνεται, δτι τό μέταλλον συνδέεται Ισχυρό
τατα μετά τής ύάλου, ώστε καί δι’ όξέων 
τινών πειραματισθείς ό Εφευρέτης μόνον νά 
καταστρέζηι τήν ϋαλον ήδυνήθη. Ή σπουδαία 
αϋτη Ανακάλυψης έτελειοποιήθη περισσότερον 
ύπό τοϋ έν Βρυξέλλα^ΐ} κοθηγητοΰ Μπέρκεο. 
συνιάτώντος πρό τής γραφής νά θραχμ ή ύα
λος διά διολύσεως πυρετικού όξέως καί καλ- 
λίου.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΔΑ

Ή τελευταία Φασις τής Παρισινής Μό
δας κατόπτριζεται εις τίιν ανωτέρω εικόνα.

Είς τό προσεχές τεύχος αΐ άναγνώστριαι 
ήι,ιών (Ια εχωσι Οαυηάσίον σχέδιο ν έπανω- 
φορίον.
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ALPHONSE DAUDET

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΟϊΑΓΕΖ

Α
Ι θέσεις ήσαν τόσοι· απάνιαί κατ' εκεί
νην την έποχήν τοΰ έτους. ΊΙ ένδεια. 
Αλλά συγχρόνως και τό όραμα άτυχους 

πίπτοντος πρό τών ποδών τοΰ"Εμμερλιγκ,ίκε- 
τεύοντος αυτόν, απειλούντο, όρμώντα εις τόν 
λαιμόν έν τή παραφορρ απέλπιδος λύσοης.

"Ολη ή ταραχή αυτή διήλθε έκ τοΰ προσώπου 
του ώς πνοή Ανέμου, ήτις ρυτιδώνει την έπι- 
φάνειαν τής λίμνης, συνάπτουσα παντοειδείς 
κινητός Αβύσσους. Άλλ' έμεινε βωβός ορθός 
είς τήν αύτήν θέσιν και άμα τή ειδοποιήσει 
τοΰ προϊσταμένου του,ότι ήδύνατυ ν άποσυρθή 
κατήλθε παραπαίων, όπως Αναλάβη τήν εργα
σίαν του έν τώ ταμείφ.

Τήν εσπέραν επιστρέφω)· είς τήν οδόν α
γίου Φερδινάνδου δ κ· Ζουαγεζ δεν ώμϊλησε 
περί ούδενός εις τάς θυγατέρας του.

Δεν έτόλμησε.......

III

Οί ΙΙαρίσιοι ίλάμβανον ήδη τήν έορτάσιμον 
ϋψιν των τελευταίων fβδομάδων τοΰ Δεκεμ
βρίου.

Άπό τάς άρχάς τοΰ Δεκεμβρίου Λπιστεύτως 
παιδαριώδη πράγματα συμβαίνουσιν ιίς τήν 
πάλιν αυτήν. Βλέπει τις νά διέρχονται χειρο
κίνητα αμάξια πλήρη χρυσωμένων τυμπάνων, 
ξύλινων Αλόγων και άλλων παιγνιδίων κατά 
δεκάδας.

Εις τάς βιομηχάνους συνοικίας, εις τάς πεν- 
τορόφους οικίας, είς τά παλαιό μέγαρα μής 
συνοικίας Μαρέ,όπου ευρίοκονιαι τά μεγαλο
πρεπή και πολυτελή καταστήματα, διέρχονται 
τας νύκτας καταοκευάζοντες παιγνίδια καί 
άνθη, έκλέγοντες. σημειώνοντες, κάμνοντες δέ
ματα, τας μυρίας λεπτομέρειας τοΰ αθύρμα
τος τοΰ μεγάλου τούτου εμπορίου, επί τοΰ 
όποιου οί ΓΙαρΐσιοι Αφήνουν τήν σφραγίδα τής 
κομψότητας των.

Παντού μυρίζει τό καινουργές ξΰλον, ή 
νωπή βαφή. Καί εν τώ κονιορτώ τών Αχυρώ
νων. επί των άθλιων κλιμάκων, όπου ό λαός 
Λποθέτει δλον τον πηλόν έπΐ τοΰ οποίου 
διήλθε. σύρουσι ξΰλον ροδής, τεμάχια μετά- 

ξης και βελούδου, μέταλλα καί πάντα τά λεί
ψανα τής χρηοιμοποιηθείσης πολυτελείας διά 
τό θάμβωμα τών παιδικών δφθαλμών. Καί 
μετά ταΰια αί έκθέσεις στολίζονται. "Οπισθεν 
τών φωτισμένων προθηκών, τά έπιχρυοώ- 
ματα τών βιβλίων, Ανέρχονται ως άπαστρά- 
πτον κΰμα υπό τό φώς, τά υφάσματα με τους 
ποικίλους καί ελκυστικούς σχηματισμούς των 
δείΛνύουσι τάς μεγάλος πτυχάς. ενώ συγχρό
νως αί πιολήτριαι τών καταστημάτων μέ τήν 
κόμην υψηλά διευθετημένη)· και έπιμελώς 
ίστολισμέναι γεμίζουν σάκκους Από ζαχαρωτα, 
τά όποια πίπτουν ώς βροχή.

Άλλ’ Απέναντι τοΰ εμπορίου τούτου τής 
πόλεως τοΰ τόσον καλώς διεξαγόμενου και 
προφυλασσομένου υπό τών πολυτελών προθη
κών έγκαθίσταται ή αυτοσχέδιος βιομηχανία 
τών, ξύλινων παραπηγμάτων,"τών όποιων ή 
διπλή σειρά δίδει είς τάς λεωφόρους τήν υψιν 
πανηγύρεως επαρχιακής. 'Εκεί ευρίσκεται τό 
αληθές ένδιαφέρον καί ή ποίησις τών δώρων 
πολυτελή έν τή συνοικία τής]*Μαγδαληνής. 
λαϊκά παρά την λεωφόρον Άγιου Διονυσίου, 
λαϊκώτερα, όταν διέρχεται τις πρός τήν Βα- 
στίλλην, τά παραπήγματα ταΰτα μταβάλλονται 
διά τό κοινόν καί κανονίζουν τάς επιτυχίας 
των συ/ιφώνως μέ τό κατά τό^μαλλον και ήτ
ταν πλήρες βαλάντιον τών διαβατών.

Μεταξύ τών παραπηγμάτων τούτων Εγεί
ρονται ύψηλαί τράπεζαι, φορτωμένοι Από μι- 
κροαντικείμενα, θαύματα τής Παρισινής μι
κρό βιομηχανίας, κατασκευασμένα έκ τοΰ μη- 
δενός, λεπτά καί ταπεινά καί τά όποια συχνά- 
κις παρασύρει ή κυκλοφορία έν τή μεγάλη 
της ορμή έξ αίτιας αυτής τής ελαφρότητάς 
των. Καί τέλος κατά μήκος τών πεζοδρομίων. 
Αποκρνπτόμεναι υπό τής παρατάξεως τών 
άμαξίων, άτινα παρεμποδίζουοι τό περιπλα- 
νώμενον βάδισμά τωυ, αί πωλήτριαι τών πορ
τοκαλιών, συμπληροΰσι τό κινητόν τούτο έμ ■ 
πόριον,συσσωρεύουσαι τούς ωραίους καρπούς 
ύπό τό φώς τοΰ έρυθροΰ τοΰ φανού των χαρ
τιού, κραυγάζουσαι ιή ΒαλεντίαΚ1 έν τή ομί
χλη. τώ θορύβω καί τή υπερβολική βία, τήν 
όποιαν καταβάλλουσιν οί Παρισινοί, ίνα περα- 
τώσωσι τό έτος των.

Συνήθως ό κ. Ζουαγεζ άπετέλει μέρος τοΰ 
άπησχολημένου πλήθους, τό όποιον κυκλοφο
ρεί μέ τόν θόρυβον τών έν τώ θνλακίφ χρη
μάτων καί τά δέματα εις τάς χεΐρας. "Ετρεχε 
συνοδεία τής μητερούλας. πρός Αναζήτησα- 
δώρων διά τάς δεσποινίδας, έστέκετο προ τών 
μικρεμπόρων,οΐτινες συγκινούμενοι έκ τοΰ τυ
χόντος πελάτου καί άνευ τής συνήθειας τής 
πωλήσεως βασίζουσιν έπΐ τής βραχείας ναύτης
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φάσεως τών σχεδίών. υπερβολικά κέρδη. Καί 
ήρχιζον αί συνδιαλέξεις, αί σκέψεις, αί Ατε
λείωτοι δυσχέρειαι περί τής εκλογής έν τώ 
έσκοτισμένω μικρώ έκείνω έγκεφάλω, πάντοτε 
πέραν τα>ι· ενασχολήσεων τής στιγμής.

7'ό έτος τούτο δυστυχώς! ούδέν τό παρό
μοιον. Περιεπλανατο μελαγχολικός άνά τήν 
έορτάζουσαν πάλιν, σκυθρωπότερος, Αργότερος 
έξ όλης τής περιστοιχιζυύσης αυτόν δραστη
ριότητας. προσκρούων. ώθούμενος. όπως όλοι 
of παρεμποδίζοντες τήν κυκλοφορίαν τών ένη- 
σχοληιιένων, με τήν καρδίαν κτυπώσαν διαρ
κώς έκ φόβου, διότι ή μητεροΰλα τοΰ έκαμεν 
πρό τινων ημερών είς τήν τράπεζαν καταφα
νείς καί σημαινούσας ώς πρός τό ζήτημα τών 
δώρων ομιλίας. "Ενεκα τούτου άπέφευγε νά 
ευρίσκεται μόνος μετ' αίπής καί τής ε’χεν 
άπαγορεύσει νά έρχεται νά τόν ζητή, άμα τή 
έξόδω του έκ τοΰ γραφείου, διότι <5 κ. Ζουα- 
γέζ άφινε νά νομίζωοιν αί θυγατέρες του ότι 
έξηκολούθει νά έργάζηται παρά τφ "Εμμερ- 
λιγκ. ’Δλλ.ά παρά τάς προσπαθείας ταύτας, 
ήσθάνετο καλώς, ότι προσήγγιζεν ή στιγμή 
κατά τήν οποίαν τό βαρύ μυστικόν του θά 
άπεκαλύπτετο.

IV

Εσπέραν τινα άπασα ή οικογένεια Ζουαγεζ 
ήτο συνηγμένη έν τή μικρά αιθούση, τελευ
ταίου σύντριμμα τής λαμπρότητάς της, έν τή 
όποια εύρίσκοντο δύο πολυθρόναι έκ χονδρο- 
μετάξης, πολλά έργόχειρα, κλειδοκύμβαλο)·, 
όΰο λυχκ'ω Καρσέλ μέ πρασίνους γλόμπους 
καί μία κονσόλα πλήρης κομψοτεχνημάτων.

'Π Αληθής οικογένεια συναντάται παρά τυϊς 
πτωχούς.

’Εξ οίκονομίας δεν ήναπτον είς ύλην τήν 
οικίαν παρά μίαν μόνον πυράν καί μίαν λυ
χνίαν πέριξ τής όποιας έγένοντυ όλ.αι αί έια- 
σχολήσεις. όλαι αί διασκεδάσεις καί μία καλή 
μεγάλη οικογενειακή λυχνία τής όποιας τό πα
λαιόν καλλιτεχνικόν abal jour ύπήρξεν ή έκ- 
πληξις καί ή χαρά όλων έκείνων τών νεανί- 
δων έν τή παιδική των ηλικία.

Βραδέως έξερχόμεναι έκ τής σκιάς τοΰ δω
ματίου τέσσαρες νεαραι κεφαλαί ξανθαι ή με- 
λαχροιναί έκυπτυν μειδιώσαι καί προσεκτικοί 
ύπό τήν φωτεινήν καί θερμήν εκείνην Λκιύνα, 
ί'μις έφιότιζε τά διαυγή μέτωπά των, έφαίνετο 
ώς νά ηΰξανε τήν φλόγα τοΰ βλέμματός των 
καί νά τάς ύπέθαλπε. νά τάς έπροφύλαττε ά.τό 
τό ψύχος τό όποιον έκυριάρχει έξω, άπό τά 
φαντάσματα, τάς επίβουλός, τά Ατυχήματα και 
τούς τρόμους καί άπό παν δυσάρεστοι· τό 
όποιον δύναται νά γίνη είς μίαν νύκτα χειμώ
νας καί είς άπυμεμακρυσμένην Παρισινήν 
συνοικίαν.

Τοιουτοτρόπως συνηθροισμένοι έν τώ μικρώ 

δωματίω είς τό υψηλότεροι· τής οικίας μέρος 
έν τή θερμότητι καί τή Ασφαλεία τοΰ καλοστο- 
λΐΊμένου καί έπιμελημένου έσοττερικοΰ του, ή 
οικογένεια Ζουαγεζ ώμοίαζε πρός φωλεόν ΐπί 
τής κορυφής μεγάλου δένδρου' όάπτουσιν, 
αναγιγνώοκουσι καί συνδιαλέγονται ολίγον.

Μία απότομος Ανύψωσις τής φλογός, εις 
σπινθηρισμός τοΰ πυράς, ιδού τί άκούετχι 
μαζί μέ τά Από καιρού εις καιρόν έπιφωνή- 
ματα τοΰ κ. Ζουαγεζ, κατά τι έξω τοΰ στενού 
του κύκλου, χωμένου είς τήν σκιάν, εις τήν 
όποιαν προφυλάττει τό ανήσυχον μέτωπό)· του 
καί όλους τους π.αραλ.ογισμούς τής φαντασίας 
του. Τώρα πλέον φαντάζεται,ότι είς τήν πενίαν 
εις τήν οποία εύρέθη καί είς τήν Ανάγκην 
όπως τά πάντα όμολογήση είς τά τέκνα του 
Απόψε ή αΰριον τό Αργότεροι· φθάνει μία Ανέλ
πιστος βοήθεια. Ό "Εμμερλιγκ καταληφθείς 
ύπό τύψεων τού στέλλει όπως εις όλους όσοι 
είργάσθηοαν διά τό δάνειον τής Ί'ύνιδος τό 
φιλοδώρημα τοΰ Δεκεμβρίου. Ίό φέρει είς 
μεγαλόσωμος υπάλληλος «έκ μέρους τοΰ κ. 
βαρώνουτι. Ο φαντασιώδης λέγει τούτο με
γαλοφώνως.

Τά ώραία προσωπάκια στρέφονται πρός αυ
τόν, γελούν, θορυβούν, και δ δυστυχής έξυπνη. 
Αναπηδήσας. ’Ω, πόσον αίτιάται τώρα εαυτόν 
διά τήν βραδύτητα τής Αποκαλύψεώς του, διά 
τήν ψευδή ασφάλειαν,ήτις διετηρεΐτο πέριξ του 
καί τ!μ· όποιαν έμελλε τά καταστρέψη διά μιας. 
Καί έπειτα τί Ανάγκην είχε νά κατακρίνη τό 
δάνειον εκείνο καί ενώπιον τοΰ ώραίου έκείνου 
ομίλου τοΰ συγκεντρωμένου ύπό τό abat-jour 
καί τοΰ όποιου τό ήσυχον θέαμα Απετέλει με- 
γάλην Αντίθεσιν πρός τήν εσωτερικήν του τα
ραχήν, καταλαμβάνεται ύπό τύψεων τόσον 
σφοδρών διά τήν Ασθενή ψυχήν του, ώστε τό 
μυστικόν του έρχεται είς τά χείλη καί εινε 
έτοιμον νά τοΰ έκφύγη έν μέσφ λυγμών, οτε 
ό ήχος κώδωνος—όχι χιμαιρικός όμως—κά- 
μνει όλους ν' Ανασκιρτήοουν καί τόν εμποδί
ζει πρός στιγμήν νά ομιλήση.

Τις λοιπόν ηδύνατο νά εινε είς τοιαύτην 
ι'όραν ; Άπό τοΰ θανάτου τής μητρός των, 
έζων μακράν τοΰ κόσμου μ ή ουναναστρεφό- 
μενοι ούδένα. Βαθεϊα σιγή εις τήν αίθουσαν 
καί μικρά διαφωνία είς τόν διάδρομον. Ί'έλος 
ή γροία υπηρέτρια — είρίοκετο είς τήν οικίαν 
Από τόσου καιρού, όσον καί ή λυχνία —είσή- 
γαγε ένα νέοι· εντελώς ιίγνωοτον οστις έστάθη 
έκπληκτος πρό τής θελκτικής είκόνος τών τεσ
σάρων Αδελφών καθημένων πέριξ τής τραπέ- 
ζης. II είσοδός του ένεκα τούτου υπήρξε 
δειλή καί Αδέξιος. Καί όμως εξήγησε πολύ 
καλά τήν αιτίαν τής έπιοκέψεώς του. Είχε ου- 
σιηθή είς τόν κ. Ζουαγεζ ύπό Αγαθού τίνος 
Ανθρώπου, τοΰ γηραιού κ. Παοσα ζόν, <5ιά νζ 
λάβη παρ' αυτού μαθήματα λογιστικής. Είς
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έκ τών φίλων του ένδιεφέρειο δια σημαντικόν 
ποσόν είς αίαν ετερόρρυθμον εταιρίαν αυτός 
ήθελε νά τόν βοηθήση έπιβλέπων την χρήσιν 
τών κεφαλαία»' και την ι’ρθήν διεξαγωγήν 
τών πράξεων. ’.127.’ ήιο δικηγόρος, αδαής τοΰ 
οικονομολογικού συστήματος καί τών τραπεζι
τικών ορών. Μήπως ήδΰνατο δ κ. Ζουαγέζ 
είς μερικούς μήιας, με τρία ή τέσσαρα μαθή
ματα καί) ’ εβδομάδα.

— ’Αλλά βεβαίως, κύριε, έψέλλιζεν δ πα
τήρ όλο>ς έκπληκτος έκ τής Ανέλπιστου ταύτης 
τύχης. ’Αναλαμβάνω τελείως είς μήνας τινας 
ΐ’Χ σας καταστήσω ικανόν είς τήν εξακρίβωση·.
....... Πού θά λαμβάνετε τα μαθήματά σας ;

— ’Εδώ, ίάν τδ έπιτρέπετε, είπεν δ νεα
νίες, διότι θέλω ν’ Αγνοούν ότι έργ&ζομαι......
Μόνον θά έλυ.τούμην πολυ,έάν οσάκις φθάνω 
τρέπω όλους είς φυγήν, όπως Απόψε.

Πράγματι άπό τάς πρώτας λέξεις τοΰ έπι - 
σκέπτου, αί τέσοαρες σγουραί κεφαλαί έξηφα- 
νίσθηααν μέ ψιθυρισμούς καί θόρυβον τών 
φορεμάτων των καί ή αίθουσα τιάρα έφαίνετο 
πολύ γυμνή, 3τε <5 ιιέγας κύκλος τοϋ λευκού 
φωτός ήτο κενός.

Ό κ. Ζουογέζ απήντησεν. ότι <ιαί δεσποινί
δες άπεούροντο καθ’ εκάστην κατ’ εκείνην τήν 
ώρανίι.

Συνεφώνηοαν λοιπόν ή/ιέρας καί έσπερινάς 
ώρας έλευθέρας. "Οσον δια τούς όρους θά 
ήσαν ίίπαις ήθελεν ό κ. Ζουαγέζ.

Ό κ. είπε ένα Αριθμόν.
Ό λογιστής έγεινεν ολοκόκκινος. Μίτον 

Ακριβώς, οτι έκέρδιζεν είς τοϋ Έμμερλιγκ. 
« όχι, είνε πολύΐ». .122 <5 άλλος δέν ήκουσε 
πλέον, έζήιει, περιέστρερε τήν γλώσσαν του 
ώς νζ ήθιλε νά εΐπη κάτι τι πολύ δύσκολοι·, 
καί τέλος ιίποφασιστικαις πλέον. ΓΙδοϋ ό 
πρώτος σας μήν* —«’Αλλά κύριε . . . .» Ό 
νεανίας αντέτεινε. Δέν έγνωρίζυνιο. Ωφειλΐ 
νά προπληρώση. Προφανώς <5 Κασσαζόν τον 
είχε προειδοποιήσει. Ό κ. Ζουαγέζ τό έ- 
νόησε καί είπε χαμαλοφώνως. «Ευχαριστώ, 
ω είχαριστέΰη, τόσον σνγκεκινη μένος ώστε αί 
λέξεις τοΰ διέφευγον.

'Π ζωή. ήτο ή ζωή δι’ δλίγους μήνας, δ 
καιρός νά Αναβλέψη όπισθεν ταυ, νά έπανεύρη 
θέσιν. Αί μικροί του ουδενός θά εστεροΰντο. 
<~)·\ έλάμβανον τά διόριί των.

Ω Πρόνοια !
«Αοιπόν την Τετάρτην κ. Ζουαγέζ*. 
ιεΤήν τετάρτηνη.

Κιιίτιι Π<ι~<ιν.ωνιίτιι ντΐνοι·

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Απορία υποψηφίου γαμβρού.
— Μοΰ είπες, Πέτρε, ότι δ πατήρ τής νέας, 

όπου μοΰ συσταίνεις διά σύζυγον, δέν υπάρ
χει είς τήν ζωήν καί εντούτοις μανθάνω, οτι 
ευρΐσκεται είς τό Σωγρονιστήριον Κέρκυρας.

— Καί λέγεται τοϋτο ζωή ;
-·<

Είς τό ζαχαροπλαστείων.
— Δέν μοΰ λέγεις, οέ παρακαλώ, παιδί, 

ένώ σοί πιιρήγγειλα ρητώς νά μοΰ φέρης έν 
γλύκυσμα καλό καί φρέσκο, αυτό είναι τουναν
τίον πέτρα, δέκα ήμερά»·, πανάρχαιον .'

Μά Ακριβώς, κύριε, τά παλαιό δίδομεν 
είς τούς παλαιούς μας πελότας καί τά φρέσκα 
είς τους νέους. Μή σάς .κακοφαίνεται. ” Ετ σ ι 
πρέπει νά γίνεται.

Κάποιος βιαζόμενος να προφίλ άση τό Ανα
χωρούν τριιϊνον, έρωτά δύο καθ δδόν τήν 
ώραν καί <5 μέν τώ λέγει, οτι είναι ένωρίς 
ακόμη, δ δέ οτι τό τραίνου Ανεχώρησεν.
Απορών ποιον νά πιστεύοη, έρωτά καί τρίτον 

κατά τύχην όμως τρελλόν. όστις τώ άπαντά:
—Είσαι κουτός νά ’ρωτάς τους άλλους,Αφοΰ 

θά τό εϊξευρες συ καλείτερον, αν ήσουν μέσα.
Κι’ έπειτα δέν πιστεύουν ότι οί τρελλοί καί 

οί μικροί παϊδες έχουν πολλάκις πνεύμα.
>*<

Κύριός τιζ λησμονήσας μίαν παραγγελίαν, 
ήν είχε νά δώση είς τόν υπηρέτην τον λέγει:

— Περίεργον κάτι παραγγελίαν είχα νά σοΰ 
δώσω καί έληομόνηοα ..

’Εκεί νότος ωφελούμενος τής περιστάσεως, 
διακόπτων, τώ λέγει :

— ”Α. ξεύρεις, κύριε, έιελεΐωσε ό μην καί 
ήθέλ.ατε νά μοΰ δώσετε τό μισθό μου.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Ποσάκις ή μαγείρισα ή ή οικοδέσποινα κατά 
λάθος δέν έρριψαν πολύ ή καί δίς Αλας είς τό 
φαγητό,ν καί δέν έστενοχωρήθησαν ύπιρβολι- 
κιος, ότι τό έχάλασαν καί <> κύριος θά τας 
έπέπλητε ;

Καί έν τούτυις είναι άπλούοτατον πράγμα 
νά διορθωθή τό κακόν, χωρίς οί'δείς νά τό 
εννοήσΐ).

’Εάν λοιπόν έβάλατε πολύ άλας είς τό φα- 
γητύν, ρίφατε εντός α’·τοΰ μίαν πατάταν καί 
άη ήσατέ την νά βράση. Αΰτη Αμέσως θ’ Απορ
ροή ήοη αρκετόν άλας, ούτως άιστε τό φαγητόν 
θά χάση τήν αλμυρότητα του.

Δοκιμάσατε χωρίς φόβον.

ΕΙΣ ΚΑΛΟΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Έπί τή ευκαιρία τής δημοσιεύσεως ποιη- 
ματίου τοΰ ήμετέρου φίλου καί Ακραιφνούς 
πατριώτου κ. Ελευθερίου Παυλίδου, ουτινος 
τό ζωηρόν ένδιαφέρον υπέρ τού μεγαλείου τής 
πατυίδος έμφαίνεται είς τό Δίκαιό του ΙΊα- 
ρά π ο ν ο,όπερ δημοσιεύομεν κάτωθι,ωφελού
μενοι τής περιστάσεως, άναφέρομεν καί ολίγα 
το ά περί αύτοϋ, παραθέτοντες καί τήν προσω
πογραφίαν του. ϊνα κάλλιαν οί ήμέτεροι Ανα- 

♦

γνώσται γνωρίσωσι τήν συμπαθή η υσιογνω- 
μίαν τοΰ εύγενονς τέκνου τοΰ ει’άνδοου Πόν
του, ου κατάγεται.

Τελειόφοιτος τοΰ ίν Τραπεζοΰντι Γυμνασίου 
και Αριστούχος πρωτοβάθμιος, Από δεκαπέντε 
έτών αποκατέστη έν Όδησσώ, γενόμενος βαθ
μηδόν έμπορος Αποικιακών εισαγωγής καί έξα- 
γωγής, έφορος τής Ελληνικής τών αρρένων 
Σχολής καί Διευθυντής τής Λέσχης ‘Ομόνοιας. 
Από τοΰ βήματος τής όποιας κατά Μάΐον έ· έ. 
έκαμεν ένδιαφέρυυσαν διάλεξιν περί τοΰ Με
γαλείου τοΰ Εμπορίου. Άναμιχθείς είς τά 
κοινωνικά τής ’Οδησσού, έιάχθη έπί κεφαλής 
τής υρθοφρονούσης μερίδος. εκλεγείς δέ τό 
δεύτερον Εφορος,καταγίνεται ήδη μετ’ Ακατα
πόνητου ζήλου είς τήν ιϊννφωσιν τής Σχολής.

Πρός δέ πρώτος έφερε τήν ιδέαν περί ίδρύ- 
σεως Ελληνικού Συλλόγου έν Οδησσώ καί 
έπραγματοποιήθη. δνομασθέντος τή προτάσει 
αυτού «’Αναγέννησις*. συχνάκις δε δημοσι
εύει καί πατριωτικά άρθρα εις τά αυτόθι φύλ
λα. "Πδη. ώς μέλος τής επιτροπής τής ίδρύ- 
σεως αυτόθι καί Συνδέσμου τών έν Ρωοσία 
Ελλήνων, καταγίνεται μετά ζήλου καί Ακραι

φνούς πατριωτισμού πρός τελεσφόρησιν κα 
τοΰ σκοπού τούτου. Μετά δέ τοΰ Αδελφού του 
Γεωργίου, φιλογενοϋς έν τοϊς πρώτοις, πρω- 
τοστατοϋσι πάντοτε είς πάσαν έθνικήν περί
σταση·. II....

■Η.Ή
ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Jir τιρκουι· τόσα τής σκλαβίϊίς τά πιχμιμίνα χ/όνία 
Πού τέλος μόλις σ’ αφησαν ~ό ματωμένο χωμιι 
Χριστιανοί κατίγχονται νά σι βαστούν αίώνϊα
Τήν σκλαβιά ’γοιτ σ’ τι}ι· χιφόμ'ι τήν ’λινθεγίά στό

[οτό/ίσ
>—<

'ίές φόβητι.ιι σον στήσαντ στρατούς π.ιν χσΐ όή στόλους 
Κι’ <>“’ τήν ιίγκαλην τής Μητρός σπλίιγχνον ητίό τό 

[στέ/ψσ

Παρηγοριά iroV oti.h-ovre σ’ -οές ’ρωϊσμούς σον όλους 
Τήν ’λινβερίό ποϊ· η ώνιιζες, τήν ’λτνβιρθι σάν ι/άμμα

ΙΙλήν π ώτιι στιγμή πον πμόβαλι τής ιί·ιυτολευβεγΙας 
άίν έΛίστιισις νά ’μπιι τιυθής ’σ-ούς ισχυρούς αυτής 
Τόν πόθον σου -<>>· ειλικρινή μέ πό.ο τής καρόΐϊίς 
Λ’’ ϊνωσιν Ιζήτηβας μιτίι Μητρός άγαπητης.

Άλλά φιΤ '. ϊκιάιρινσι ναι. και Hi κίΜ,ιιύσ’ άκόμα 
Ευρώπη χριστιανική σκλιη.ά όι —λωματίιι,
Περιφρονιϊ τον γένους σου τό τιμημένο αίμα 
Πρός αίσχος τοΤ πολιτισμοί στίγμ’ ίν τή Ιστορία.

Έκ -Οϊυσσώ ’Ιούλιος 1907
Έλγτ,Ό. Δ. Πανλίοης

Άοιστον εί; ύλ.τ,κ ζζί εί; τέχνχκ έ^γ,αοσ'.- 
εύΟτ, έσχάτω; τό έκτον τεύχος τοΰ άνωτεοω 

Δελτίου. Ή έπι- 
ΔΕΛΤ1ΟΝ ΤΙΪΣ ΕΝ ΑΛ- στζαονιζη ΰλζ ;ζε- 
ΜΥΙΏ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΙ’ Ε- τζ τχς θζυιζζσίζ;

ΤΑΠΊ ΑΣ «ΟΘΡΥΣη ζ.ζτζτζξεώς'τζς,ό- 
ψειλοο.εν·/)' εί; τζ,ν 

ζξ'.όζζΛον έτιτν,ίειότζτζ τοΰ συντάκτου του 
ζζί ζζτζ t/.έρο; συγγρζφέως τοϋ βιβλίου τούτου 
ζ. 'Ίοτεριου. ζκι τ, ζζλλιτεχνικζ, έζτύτωτι; 
ζύτοΰ ό\ζ λζιζπρών όλοσελοϊων άρχζιολογικών 
εικόνων συνζρπζζει τζντζ φιλόιζουσον.

Τ'.[7.ζτζι ιτ.εΟ ολζ τζΰτζ δρζχαά; ύΰο μό
νον (2) είτε είς τζ γραφεϊα τής Εταιρείας. 
έλεύΟερζ τζχυδροιζ.ικών τελών, είτε ζζί διχ 
τών γραη-είων τής ν-Φύσεως* “ρός εύζολίζν 
τών άνζγνωστών ζσ.ών.
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28. Μαγική είκών.

Λύτες ό Άνθρωπος τρέμει άπό τόν φόβον 
του διότι βλέπει ενώπιον του δύο θανάσιμους 
εχθρούς του. Τους βλέπετε σείς ;

29. Αίνιγμα

Πρώτα πρώτα ενιι γράμμα 
φίλε,λάβε τών συμφώνων 
καί κοντά του θέσε κάποιο 
μόριον τών πόνων

"Πδη. λύτα, άν είς ταΰτα 
παραπλεύρως άνθος θέσης 
θά σχηματισθή Αμέσως 
η ποοσδοκωμένη λέςις

-lefis εύελπις, ώραία 
δι' ολίγους τυχηρά 
διά τους πολλούς ματαία.

3U. Ι’οΐοος
Σ

Ία λήθη—τιμή ΛίΚολος
Σ

31. ό νοδην—Μ ίγδ ην
Ταμνης—Ζιμασακιι

ΚΙΣΣΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Π. Κ χ ϊ ρ ο ν. ’Επιστολή έλήφΟη. Σας ένε- 

γράψχμεν κχΐ ζπηντήσχμεν περιτομών.— Α.Δ.Κεπ- 

π ί ν η ’Επιστολή κχΐ συνδρομή έλήφβησχν. Εύχαρι- 
στουμεν. Έγράψχμεν.—Φ. Κ. ’Οδησσό ν. Φυλλά- 
διχ στέλλοντχι κχΐ άποροΰμεν. "Ηδη σχ; ζπεστείλχμεν 
έκ νέου ταδτα άπό Ιης Μχ'ου.— Ιΐ. Λ. Κ ά ϊ ρ ο ν. 
’Επιστολή έλήφβη. Άριβ. 1 χχί ’’ χπεστείλχμεν αμέ
σως. Άνχμένομεν έμβασμα·—Γ. Δ Κ ω ν,'πο λ ι ν. 
’Επιστολή κχΐ συνδρομή έλήρβησζν. Εύχζριστοΰμεν 
πολύ. Γρζρομεν.—Β Ι.Έ κ α τ ε ρ ι ν ο ν δ χ ρ. Δελ- 
τάριον έλήφΟη Εύχχριστοϋμεν διά φροντίδα. Χαιρετι
σμούς οικογένεια.—Μ. Σ. 'Λ λ ε ς χ ν δρ ει χ ν. Ώ· 
ρζϊον δελτχριον έλήιΟη. Μείνατε ήσυχο; κχΐ ή επιθυ
μία σχ; 6ζ γινη Προσεχώς έλπίζομεν έλθωμεν.— Π.Σ. 
ΓΙ ζ τ ρ χ ; Σας έγράψχμεν. Φροντίσατε πχρχκχ- 
λοϋμεν. Φυλλάδια ήδη ελπίζοκεν έρχονται τάκτικώς. 
Τό θέρος μόνον επί διμηνίαν έκδίδοντχι χραιώς ένεκα 
πολλοί καήσωνος. X. Φ. A 1 ba η ν. — ’Επιστολή έ- 
λήρΟη. Σας ένεγράψζμεν. Φυλλάδια άπεστάλησχν.— 
Τ. Θ. A. Ν έ χ ν Τ ό ρ κ η ν. Έπιστολαί καί χρή
ματα έλήρΟησχε. "Εχει καλώς. Εύχζριστοΰμεν Γρά- 
φομεν. Καλήν έπιτυχίαν. — Κ. Σ. Π ά τ ρ x ς. Συν
δρομή έλήρθη. Άπόδειςις μετ’ αριθμοί λαχείου σας 
άπεστάλη. — Π. Λ. Κ ω ν)π ο λ ι ν. Άναμένομεν 
συντόμως συνδρομήν σας π:ος τχκτοποϊησιν λογαρια
σμοί σας.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Ε
ΙΚΟΝΟΓΡΑΓΗΜδΝΗ ΑΗΑΠΕΙΛΝΖ

ΠΙΘΕΑΡΗΖΙΣ ΑΝΕ7 ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Άπό I προσεχοϋς ’Ιανουάριου άρχεται ή 

εκίοσις τοϋ ΙΙανοοάματος. tli εϊνε τό 
πρωτοτυπώτερον καί ωραιότερου περιοδικόν τής 
Ανατολής.

"Ολα τζ γεγονότα τοϋ κόσμου, τά έ~ισημ.ώ- 
τερα πρόσωπα, αί ωραιότερα; τοποθεσία; καί 
τά σπουδαία κτίρια, ίλη ή καλλιτεχνιτη κί
νησες θά παρελαύνουν δι' ωραίων μεγάλων 
καλλιτεχνικών εικόνων, τυπωμένων επί τοϋ 
καλειτέρου χάρτου. Εκαστον τεύχος θά πεοιέ- 
χγ, οκτώ φύλλα πλήρη εικόνων, καταλλήλων 
καί πρός άνάρτησιν εντός πλαισίων. Ί1 έτησία 
συλλογή ίλών τών τευχών, περιλαμβκνουσζ 
περί τά 20(1 φύλλα θ’ άποτελγ πρωτοφανή πι
νακοθήκην, λεύκωμα καλ.λ'.τεχνικωτζτον καί είς 
πάντα; προσιτόν,τής συνδρομής του ώρισθείσης 
έτησίως

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΚΥΡΙΑΚΗ,,
Αγγελλετζι ύπό τόν τίτλον τούτον προσεχή; 

έκδοσι; έοδομχδιχίζ; εικονογραφημένης έπιβε-
ωρήσεως, υπό την διεύθυνσιν τού δημοσιογράφου ζ. Σ. 
Μπαβζβέχ.

θ' ζποτελήτχι χπό Ιύ τρίστηλου: σελίδα; έντό; τών 
οποίων 6ά περικλείεται ύλη ένδιχ-ρέρουσχ καί εκλεκτή 
μετά πολλών καλλιτεχνικών εικόνων.

Διά τό Έύωτεοικόν δο. 12

Διά τό Εξωτερικόν ύο. 1·>

ΕΚΔΟΤΑΙ : ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΙΝΤΕΖΗ
Γραόεϊιι «Φνόεως·

’J ι» ή >· « <

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


