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(Συνέχεια κΛ τέλος)

Συνεδρία γενομένη έν τή οικία τοΰ βαρώ- 
νοϋ Von Erhardt, ώς συνήθως τό εσπέρας 
τής 2 ’Οκτωβρίου, παρελθόντος 'II άλυσις 
έσχηματίσθη ούτως : Εις τό βάθος, ώς πάν
τοτε ήτο τό μεσάζον πρόσωπον, ό Φραγκί
σκος Carancini δεξιόθεν αυτού ό συνάδελφός 
μου Guymon, ό Μ. Basile διδάκπορ, ό δικη
γόρος Bonelli, τής ’Ιταλικής Τραπέζης ό κ. 
Giannini. ’Αριστερόθεν δέ τοΰ μεσάζοντος ό

ΔΙΕΤΘΎΝΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
Όδός· Σωκοάτονς* άοιϋ. 2 

('’(fatnllrv τού Βαρβακείου)

γλύπτης Sellii nici’. ό κ. StefEoni. ό ύποση- 
μειοΰμενος καί ό βαρώνος Erhardt. Θεωρώ 
περιττόν νά προσθέσω, ότι δέν υπήρχον άλλα 
πρόσωπα εις τήν αίθουσαν ταύτην, ή; αί θύ- 
ραι διετέλουν πάντοτε κεκλεισμέναι καί έν έ- 
πιβλέψει. Δύο λυχνίαι μέ έρυθροΰν φώς, ή 
μία απέναντι τοΰ μεσάζοντος, ή έτέρα αριστε
ρόθεν δίδουσιν έπαρκές φώς, όπως έπιτηρή τις 
τήν ασφαλή έπιτέλεσιν τών φαινομένων.

Ό μεσάζων ταχέως άποναρκ.οΰται, οπερ βε- 
βαιούμεθα, ούχί μόνον έκ τής κοπιιόδους αύ
τοΰ αναπνοής,άλλά καί έτι πλέον έκ τών κινή
σεων τοΰ πνευματικού παραπετάσματος, οπερ 
κινείται έκ τών άνω πρός τά κάτω, ειτα δέ 
ανοίγεται, ώσεί αόρατοι χεΐρες άνήγειρον τά 
άκρα.

Είκών 3.— (> μιαίζην ιίρίοκιται μ> li ίποκάμιαον.
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Έάν τις έξ ήμών έποίει μικρούς κτύπους 
έπί τής επιφάνειας τής τραπέζης, πάραυτα οί 
αυτοί κτύποι έπαναλαμβάνοντο κάτωθι δμοιο- 
τρόπως ή δμοιορύθμως καί μετά τής αύτής 
έντάσεως. Έάν δέ τις εξέφραζε τήν επιθυμίαν, 
ΐνα αί απαντήσεις έγίνοντο μακράν ήμών, ά
μέσως ήκούομεν κτύπους έπί Αλλων έπίπλων 
τής αιθούσης ή έπί τών τοίχων. ’Έλεγχος έν- 
ναύθα δέν χωρεϊ, διότι τά πάντα γίνονται έν 
τφ φανερφ καί διότι έν ταύτώ άνωθι ήμών 
καί ιδίως έπί τών χειρών μας διέρχονται πνοαί 
ψυχρού άέρος, αίτινες προσκαλούσι φρικιά- 
σεις.

Στρογγύλον μικρόν τραπέζιον κείμενον με
ταξύ τοϋ μεσάζοντος καί τοϋ κ. Schifnier 
μετατοπίζεται, ΐίολισθαΐνον θυρυβωδώς έπί 
τοϋ έδάφους και πλησιάζον πρός τήν μεγά
λην τράπιζαν, πέριξ τής οποία; σχηματίζομεν 
τήν αλυσιν καί προσπαθεί έπανειλημμένως ν’ 
Ανέλθη έπ’ αύτής. ΙΙαρακολουθοΰμεν τάς κι
νήσεις καί τάς ματαίας προσπάθειας του, ό
πως άνέλθη, οτε τέλος στρέφεται πέριξ τοΰ κ. 
Schifnier καί πλησιάζει τήν δευτέραν καρέ
κλαν σχεδόν, ΐνα ζητήση βοήθειαν καί προσ
τασίαν άπό τόν κ. Steffoni, δστις φεΰ ! δεί- 
κνυται Αδιάφορος είς τάς άιυχεϊς κινήσεις 
του.

Ό μεσάζων αναπνέει μετά κόπου καί φαί
νεται πάσχων. Έρωτώμεν αύτόν, έάν τό φώς 
είνε ισχυρόν καί τή καταφατική αύτοΰ Απαντή
σει, σβύνομεν τό έν φώς, τό άριστερόθέν. 
Μετά τινων λεπτών σιωπήν καί αναμονήν, 
αίφνης δ μεσάζων εκφέρει ρόγχον καί έν ταύ
τώ άκούομεν προστριβήν υφάσματος. Άποροΰ- 
μεν καί άμέσως πιέζομεν τό κομβίον.

Ένώ δέ έτοιμαζόμεθα διά τήν άνάπτυξιν 
τής είκόνος, άκούομεν τήν πτώσιν χαμαί Αν
τικειμένου τινός. Έκτείνομεν τάς χεΐρα; καί 
συλλαμβάνομεν βαρύ τι ύφασμα’ ήτο τό έν
δυμα τοΰ μεσάζοντος, δστις αμέσως έγκατα- 
λείπει τήν αλυσιν καί απομακρύνεται. Τήδε 
κακεΐσε δέ τοϋ παραπετάσματος τοΰ πνευμ. δια
μερίσματος βλέπομεν συνεχή φώτα, ποΰ μέν 
ζωηρά καί κινητά ώσεί πλανωμένας φλόγας, 
ποΰ δέ άκινητούσας καί ώχράς, ώς νεφήδρια. 
Μετά τοΰτο ή συνεδρίασις έ’ληξεν.
Άμέσως τότε έμφανίζομεν τήν φωτογραφικήν 

πλάκα (είκ. 3) έν ή παρατηρεί τις, δτι τό με- 
σάζον πρόσωπον εύρίσκεται μέ τό ύποκάμισον. 
Ο: έπόπται κ.κ. Guvnon καί Schifnier είσί 
τιμιότατοι καί ανώτεροι πάσης ύπονοίας. Έν 
ταύτώ δέ άξιοι τής εντελούς ήμών εμπιστοσύ
νης. ΙΙιεζόμενοι δέ έκ τών έπανειλημμενών 
παρατηρήσεων, κατόπιν τοϋ τόσον παραδόξου 
γεγονότος, τής άφαιρέσεως δηλονότι τοΰ εν
δύματος τοΰ μεσάζοντος, ωμολόγησαν άμφό- 
τεροι έν τιμή, δτι ουδόλως έγκατέλειπον τά; 
χεΐρας τοΰ μεσάζοντος καί δτι Αδύνατον απο
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λύτως ήτο νά κινηθή ό μεσάζων,ότι ή άόρατος 
δύναμις τώ έξήγαγε τό ένδυμά του. Ήμεΐς έ- 
χομεν απόλυτον έμπιστοσύνην τοϊς κ.κ. Gliy- 
non καί Schifnier καί τοΰτο δι’ ήμας αρκεί 
ΐνα πεισθώμεν περί τής ακρίβειας τών γενομέ- 
νων. Όσοι δέν θέλουσι νά έχιοσιν εμπιστοσύ
νην είς ήμας, γενόμενοι όργανα τής απίστου 
καί έγοίϊστικής φαντασίας των, άποκρούοντες 
πάσαν ορθήν κρίσιν καί συζήτησιν τής λογι
κής καί Αποδεχόμενοι τυφλώς, ότι ήθέλομεν 
συνελθεί τόσον γνωστοί καί έντιμοι άνθρωποι, 
όπως τούς άπατήσωμεν ανευ ούδενός κέρδους 
καί συμφέροντος, σφάλλονται μεγάλως.

(Giornale d’Italia 8 ’Οκτωβρίου 1908)
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Έν επομένη συνεδριάσει έλάβομεν τήν φω
τογραφικήν πλάκα άρ. 6, ότε ήκούομεν θόρυ
βον έκτακτον καί φωνάς ώσεί κλαιόντων Ατό
μων. Ή δέ στρογγύλη τράπεζα, ήτις φαίνε
ται άνηγ'ερμένη δεξιόθεν τοΰ μεσάζοντος, εύ- 
ρεθη ώς έχει κατά τήν στιγμήν τής φωτογρα- 
φήσεως(είκ. ύ). Μετρηθεϊσα δέ ή άπόστασις 
τής Ανυψώσεως μετά τήν κάθοδόν του κατά γής, 
άπέδειξεν, ότι ή αϊώρησις είχε φθάσει τά 29 ε
κατοστά τοΰ μέτρου.

Ώς πας τις παρατηρεί, ή πνευματιστική ά- 
λυσσι; είναι εύκρινεστάτη, τά δέ Αποτελοΰντα 
ταύτην πρόσωπα γνωστότατα έν ’Ιταλία, σο
βαρός καί έν πλήρει συναισθήσει τής πρά- 
ξεώς των παρακολουθοϋσι τά γενόμενα’ ό δέ 
μεσάζων επιτηρείται δεόντως. Δεξιόθεν τοΰ 
κοιμωμένου μεσάζοντος κάθηται ό Γερμανός 
von Billsuer καί άοιστερόθεν δ γλύπτης 
I’aible.

'II αϊώρησις, καθ’ ημάς,πραγματικώς φαί
νεται γενομένη διά άοράτου τινός δυνάμεως, 
Αγνώστου έτι τή επιστήμη, δπως τόσα αλλα 
πράγματα καί ήτις άόρατος δύναμις έπιδέχεται 
τό γε νΰν έχον πάσας τάς δυνατάς καί Αδυνά
τους επιθέσεις. "Αλλως τε ή φωτογραφική με- 
σολάβησις είνε δ πιστότερος καί δ άκριβέστε- 
ρος έλεγχος, καθόσον συλλαμβάνει αίφν.δίως 
καί στιγμαίως τά γενόμενα. ανευ συνεννοή- 
σεως καί δόλου καί δι’ αύτής δύναται τις Α
σφαλέστερου νά κρίνη.

Έν μια τών τελευταίων συνεδριάσεων εύ- 
ρισκόμην δεξιόθεν τοϋ μεσάζοντος,είς τήν δευ
τέραν θέσιν. ’Αριστερόθεν δέ υπήρχε έλαφρόν 
μικρόν στρογγύλον τραπέζιον, τό ίδιον δπερ 
παρατηρεΐται έν τή φωτογραφία. Τό τραπέ
ζιον τοΰτο, κατά τό εσπέρας έκεϊνο έκινεϊτο 
παραδόξως, έπιπτε χαμαί καί άνεγείρετο πολ
λάκις Αφ’ εαυτού, έγκαταλιπόμενον οΰτω εις 
μίαν νωχελή αύτοκίνησιν, αξίαν περιπατητι
κού φιλοσόφου.

Αίφνης δμως τό τραπέζιον ποιεί Απότομόν 
τινα κίνησιν, άποφασιστ-κήν, ούτως εΐπεϊν,
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Εϊκών 4. —Ή τράπεζα αϊωηεΐτο 

ώσείνά έζωογονεϊτο ύπό ώρισμένης θελήσεως, 
διήλθεν όπισθεν τοΰ καθίσματος τού έπόπτου, 
εΐτα ό’πισθεν τού ίδικοΰ μου, ανερριχήθη έπί 
τών ώμων μου καί μετά τοΰτο έπί τής κεφα
λής μου, ήλθε νά κάθήση δρθιον έπί τής με- 
γάλης’τραπέζης, πέριξ τής δποίας εύρισκόμε- 
θα πάντες πειραματισταί καί μεσάζων,συγκρο
τούμενοι έν άλύσει διά τών χειρών.

Είναι γεγονός Ακριβώς ώς συνέβη, άπλοΰν 
δέ καί γυμνότατου έν δλαις αύτοΰ ταΐς λε- 
πτομερείαις. Πάν σχόλιον επομένως έσεται 
άπλοΰν καί σύντομον. Έν πρώτοις τό φαινό
μενου, έγένετο έν πλήρει έρυθρώ φωτι, καί ή 
μετά τού μεσάζοντος συγκοινωνία μας δέν εί
χε ποσώς παύσει. Πάσα δέ ύποτιθεμένη δο- 
λιότης έκ μέρους τούτου ή Αλλου -ήτο Αδύνα
τος, καθότι δέν υπήρχε μέσον ούδέ ελευθε
ρία ένεργείας τινός πρός τούτο.

Άλλά δέν είνε μόνον τούτο. Ή μικρά 
αύτη τράπεζα, ήν πολλάκις έλάβομεν Αφορμήν 
νά έξετάσωμεν έν άπάσαις αύτής ταΐς λεπτο- 
μερείαις καί τοϊς έλαχίστοις διαμερίσμασι, τήν 
παρελθοΰσαν Τρίτην, πάντοτε δεξιόθεν τού 
μεσάζοντος εύρίσκετο, τόν δέ έλεγχον είχεν η 
κυρία Στεφάνη,ήτις μετ’έπιμελείας καί προσο
χής μεγάλης έξετάζουσα τά πάντα, ήτο όντως

τον μεσάζοντος.

αξιοθαύμαστος διά τήν ψυχραιμίαν της, ησυ
χίαν, μεγάχην προσοχήν καί κριτικήν Αντίλη
ψην, ώς καί έκτακτον νοημοσύνην μεθ’ής έξή- 
ταζε τά πάντα. Πλησίον της έκάθητο δ σύζυ
γός της Ούτως ευρισκομένων τών πραγμάτων, 
αίφνης ή τράπεζα αύτη προχωρεί ταχέως, προ- 
σκλίνει πρός τήν κυρίαν Στεφάνη, ήν ολίγον 
πλήττει έπί τοΰ γόμφου διά τής επιφάνειας 
του καί τήν ώθεϊ. Εΐτα βλέπομεν τό τραπέ
ζιον νά τήν ώθή με.ά δυνάμεως, έως οό τήν 
ήνάγκασε νά έγερθή καί τότε Ανήλθεν έπί τής 
καθέκλας της μέ τούς πόδας πρός τά άνω,όπως 
δείξη ήμϊν τόν θρίαμβόν του. Εννοείται, δτι 
πάντες μετά πολλής προσοχής παρετηροΰμεν 
άπάσας τάς κινήσεις ταύτας.

Καί έτι πλέον. Κατά τήν τελευταίαν συνε- 
δρίασιν έπανειλημμένως ήκούσαμεν κωδωνί- 
ζοντα κωδωνίσκον τινα, δν προγενεστέρως εΐ- 
χομεν κλείσει έν εύρεϊ τινι κυτΐφ, ούτινος αί 
πλευραί απειλούντο έκ λεπτού μεταλλικού σύρ
ματος.

Εΐτα δέ ήκούσθη άσμάτιόν τι, άρκετά εύ- 
κρινώς, μετά τούτο αρμονικοί κτύποι κρουό- 
μενοι έπί τίνος ποτηριού, ευρισκομένου έπί 
γειτονικού επίπλου μάς εΐλκυσαν τήν προσο
χήν καί εΐτα περίεργοι ήχοι έπί τοΰ μεταλλικού
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δικτύου τοΰ κυτίου, ώσεί νά έγένοντο έπι τών 
χορδών κιθάρας τίνος, μάς έξέπληξαν άρ- 
κούντως.

Καί άλλο. Έπι τής παρατηρούμενης εταζέ
ρας έν τή φωτογραφίρ, όπισθεν τοΰ μεσάζον
τος, εις έν μέτρον άποστάσεως περίπου, εύρί- 
ρκεται πινάκιον τοΰ οποίου μελανοΰσι τό βά
θος διά τής φλογός κηροπηγίου τινός, επί τοΰ 
οποίου κατόπιν τοποθετοΰσι ποτήριόν τι. Έπι 
τοΰ πινακίου τούτου εύρίσκουσι συνήθως μετ’ 
ολίγον ιχνογραφήματα παράδοξα καί λέξεις, 
γεγραμμένας ίταλιστί, λατινιστί ή καί έν τή 
αρχαία ή νεωτέρα ελληνική γλώσση. ’Ιδού ε- 
τέρα αύ'τη άπόδειξις τής αυθεντικό τητος, έν ώ 
ούδείς έξ ημών γνωρίζει τήν άρχαίαν ή νεω- 
τέραν ελληνικήν διάλεκτον.

Οί ταχυδακτυλουργοί βεβαίως δύνανται τοι- 
αΰτα παράδοξα νά έκτελέσωσι καί πολλά άλλα 
καλείτερα έτι, δυσκολότερα καί περιεργότερα’ 
άλλ’ οί ταχυδακτυλουργοί έχουσι καί τόν χρό
νον καί τόν τόπον εύθετον νά προπαρασκευά- 
σωσι τά πάντα, ούδένα δέ έλεγχον δέχονται, 
ουδέ έξέτασίν τινα ή παρατήρησιν έν ώρα τής 
παραστάσεως. Τούντεΰθεν πας τις εννοεί τήν 
διαφοράν μεταξύ τής αλήθειας καί τοΰ ψεύ
δους. Καί ένω ό ταχυδακτυλουργός είναι ε
λεύθερος τά πάντα νά πράττη, ό μεσάζων είναι 
δεσμευμένος τουναντίον έπι τοΰ καθίσματος 
του, κοιμάται καί δή κρατείται άπό τών χειρών 
καί ποδών του ή έκ τοΰ πλησίον παρά πάν

Εΐΐαον 5. — '// 6 η φωτγρ. πλάξ.

των έπιβλέπεται.
Προσθέτω έν γεγονός, οπερ ένέχει μεγάλην 

σημασίαν. Σχεδόν πάντοτε τό φαινόμενον τής 
γραφής έν τώ πινακίω προηγείται διά μικράς 
καί παρατεταμένης άνακινήσεως τοΰ καλύ- 
πτοντος αύτό ποτηριού, οπερ χρήζει ειδικής 
προσοχής καί μελέτης.

Παρετηρήθη ωσαύτως καί το άκόλουθον 
εύκολον καί άπλοϋν πείραμα. Κάθηταί τις 
ενώπιον τραπέζης, μεταξύ δύο ατόμων, άτινα 
τώ κρατοΰσι στενώς τάς χεΐρας καί τούς πόδας 
καί γράφει τι έπι τοΰ βάθους πινακίου καλυ- 
πτομένου υπό ποτηριού, καί τοποθετημένου 
όπισθεν τών ώμων των είς άπόστασιν ενός 
μέτρου καί πλέον, χωρίς νά κινηθή. Έάν είνε 
τις δ άμφιβάλλων, δύναται νά δοκιμάση τό 
πείραμα ύπό τήν έποπτείαν έμοΰ καί ετέρου 
άλλου, τοΰ μεσάζοντος.

Ήδη γράφων έν συνειδήσει ταΰτα επανα
λαμβάνω, οτι έκτος ώρισμένης περιπτώσεως, 
ήτοι συνεννοήσεως πρός απάτην, το γεγονός 
τής γραφής, ώς άνω εξέθεσα, είνε αδιαφιλο
νίκητοι’ ώς άπλοϋν πνευματικόν φαινόμενον, 
ώς τόσα άλλα, πλήν καί τοΰτο διατελεϊ άνεξή- 
γητον, καθόσ ν δέν κατωρθώθη έτινάέννοη- 
θή δύ'·- J αόρατος φυσικέ] και άγνωστος, 
ικανή να ϊχνογραφή καί γράφη, μετακινή έ
πιπλα κτλ.

(Giornale d’Italia 7 9)6ρίου 1908) 

(’Fk τού λίχοϋ) Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

TO A A Α Σ

Έξ όλων τών δωρημάτων άτινα ή φύσις 
διαθέτει διά τον άνθρωπον, ούδέν είνε τόσον 
χρήσιμον, άναγκαϊον και τόσον παλαιόν, όσον 
τό χλωριοΰχον νάτριον,τό κοινώς μ αγειρ ι - 
κόν άλας.

Και υπερέχει δικαίως όλης τής πολυαρίθ
μου κλάσεως τών Αλάτων ένεκα τών τόσων 
προσαρμοζομένων είς τάς άνάγκας τοΰ άνθρω
πον Ιδιοτήτων του, τών Εφαρμοζόμενων παγ- 
κοσμίως είς τάς καθημερινός αύτοΰ Ανάγκας. 
Θαλάσσιον καί ορυκτόν άλας είνε ονόματα 
Επιστημονικά, ιδίως διά τάς λαϊκός τάξεις, ο
πού Αναγνωρίζεται ώς έν τών ουσιωδέστερων 
στοιχίων τής θρέφεως.

Τοΰτο Αρκετά Εκφράζεται διά τής λαϊκής 
φράσεως ψ ωμί καί αλάτι .

’Άνευ αύτοΰ και τά εκλεκτότερα εδέσματα 
φαίνονται Αηδή και Ανούσια. Ή γεΰσις θά διε 
γράφετο Εκ τοΰ καταλόγου τών αισθήσεων άν 
τό άλας άπώλετο Εξαϊφνης. πέση εις τονς 
όδόντας σας τεμάχιον άρτου, Εν ω Ελησμονήθη 
τό άλας, πάντως θά τό πτύσετε.

Καί δεν υπάρχουν επί τοΰ ζητήματος τού
τον Εξαιρέσεις ΙδιοτροπίαΙ ή γούστα. "Ολος 
<5 κόσμος Αηδιάζει τά Ανάλατα Εδέσματα.

Έν. τούτου προήλθε καί ή καθιερωθεϊσα 
λέξις Α ν ά λ α τ ο ς, Αποδιδόμενη είς πράγ
ματα άνοστα καί Ακαλαίσθητα.

*11 χρήσις του ήτο γνωστή καί είς τους πα- 
λαιοτάτους χρόνους, όπως καί ό άρτο,,. Kat 
εθεώρουν ώς βάσιν τής ξενίας τήν προσφοράν 
άρτον καί άλατος. Τό άλας συμπληροϊ τό γού
στου, τήν ουσίαν τών εδεσμάτων. Έξ αύτοΰ 
δέ καί ή λεπτότης καί ευφυΐα τών αθηναϊκών 
συγγραφέων μετενομάσθη «'Αττικόν άλαςτ>.

Εϊπομεν ότι ή χρήσις του ήτο γνωστή είς 
πάσαν εποχήν' προσθέτομεν δέ καί είς πάσαν 
χώραν, Αιότι δέν πιστεύομε)1 νά υπήρξε χώρα 
Εν ή νά μή μεταχειρίζοντο τό άλας. Άπ’ Ε
ναντίας μάλιστα ένεκα τής χρησιμότητας 
του κατέστη πολύτιμον είς τός χώρας όπου 
είνε σπάνιον, πολλοί δέ λαοί τής Αφρικής ιό 
μεταχειρίζοντο Εν εϊδει νομίσματος, ώς βάσιν 
ανταλλαγής.

Αί πολυάριθμοι χρήσεις τοΰ άλατος διαι
ρούνται είς 2 κατηγορίας : Ιον Θρεπτικοί 
χρήσεις· 2ον Βιομηχανικοί. Ή πρώτη δέ κα
τηγορία διακρίνει δύο είδη. Τήν άμεσον καρύ- 
κευσιν τών Εδεσμάτων καί τήν διατήρησιν 
αύτών, ώς Αντισηπτικόν.

Ώς πρός τήν βιομηχανίαν τό άλας παρέχει 
Εκτάκτως Ενδιαφέρουσας Εκδουλεύσεις, καθό
σον Αποτελεί τήν πρώτην λεγομένην ύλην, 
δηλαδή τό κύριον συστατικόν, τήν βάσιν κα- 

κασκευής τίνος καί τών παραγώγων ταύτης. 
Ώς δ’ Εκ τοΰ πλεονεκτήματος του,νά εύρίσκε- 
ται ευκόλως καί Εν μεγάλαις ποσότηταις εν 
τή φύσει, δέν δύναται ν' άντικατασταθή ύπ' 
ούδενός άλλου Ανάλογου χημικού.

Έπι παραδείγματι μιγνυόμενον μετά τοΰ 
θειϊκοΰ δξέως καί θερμαινόμενου δίδει τό χλω- 
ρυδρικόν ή ϋδροχλωρικόν οξύ καί τό θειοΰχον 
υάτριου. Αιαλυόμενον Εν Αμμωνία καί σννα- 
πτόμενον μέ τό Ανθρακικόν οξύ, παράγει τό 
ανθρακικόν νάτριον οπερ διά τής άποκρυ- 
σταλλώσεως λ.αμβάνει τήν γνωστήν μορφήν 
τών μικρών κρυστάλλων.

Έκ τούτων πάλιν πλεϊσται άλλαι βιομηχα
νία1. προέρχονται Εν αίς ή χρήσις τοΰ θειϊκοΰ 
νατρίου έν τή ύαλουργίμ ::αί είς τήν κατα
σκευήν τοΰ Ανθρακικού νατρίου, πολυάριθμοι 
δέ είνε αί χρήσεις τοΰ υδροχλωρικού δξέως.

'Ήδη θά Εξετάσωμεν τάς σχέσεις τοΰ άλα
τος πρός τήν τροφήν μας καί είτα τάς διαφό
ρους αύτοΰ πηγάς, άς ή φύσις μάς Εδώρησεν 
ώς καί τά μέσα τής εξαγωγής του.

Καί Εν προ’ιτοις περί τής Αμέσου θ ρ ε- 
πτικής αύτοΰ χ ρήσεως. — Είπο- 
μεν οτι τό άλας χρησιμοποιείται κατά δύο 
τρόπους είς τήν διατροφήν : Ιον διά τήν άμε
σον άρτυσιν τών φαγητών, καί 2ον διά τήν 
διατήρησιν τών Εδωδίμων. Έν τή πρώτη πε- 
ριπτώσει τό άλας εκτός τοΰ ότι είνε Αναγκαϊον 
διά τήν καλήν γεϋσιν, είνε προσέτι χρήσιμον 
είς τόν οργανισμόν μας.

Ούδείς αγνοεί ότι τό ανθριόπι,νον σώμα Α- 
ποτελεΐται από δύο στοιχεία, τό μεταλλικόν καί 
τό οργανικόν. Τό μεταλλικόν στοιχείου Αναζη
τεί ό οργανισμός μας είς τό ύδωρ, 8περ πε
ριέχει μεγάλος ποσότητας Αλάτων, ατό τά διά 
φορά φαγητά και Απ’ αύτό τό ίδιον άλας, υ
πέρ, εκτός τοΰ χλωριούχου νατρίου, περιέχει 
και σμικράς τινας ποσότητας πολλών άλλων 
Αφομοιώσιμων υλών.

Προσέτι παρέχει, είς τήν σωματικήν οικο
νομίαν τό χλώριον, τό όποιον Επίσης φαίνεται 
αναπόδραστου ύτό τήν έποψιν τής πέψεως. 
Τό ύγριοχλορικόν δξύ, άποτελούμενον μέ βά- 
σιν χλοίρίου, έχει χρησιμότητα Αδιαμφισβήτη
τον, και τό χλώριον τούτο προέρχεται κατά 
τρόπον λίαν καταφανή Από τό άλας, τουλάχι
στον Εν μέρει.

Χοηόις τον άλατος ώς· διατηρητικον-
Είνε γνωστόν σήμερον ότι αί θρεπτικά1 

ούσίαι σήπονται τή Επενεργείς μικροσκοπικών 
υργανισμιαν, οΐτιυες ευρίσκοντι.ι Εν τώ Αέρι 
καί τώ ύδατι’ όταν δέ οί μικροοργανισμοί 
ουτοι Εγκατασταθοισιν Επί τίνος ουσίας ικα
νής νά τούς διαθρέφη, πολλαπλασιάζονται καί 
τοιουτοτρόποτς διά τής ζωής των παράγονσι 
τό φαινόμενον τής σήψεως, οπερ προξενεί τήν
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εντελή καί γνωστοτάτην Λλλοίωοιν τών κα
ταναλώσιμων υλών. Έάν όμως διά τίνος 
οίαοδήποτε μεθόδου κατορθώαωμεν νά πα- 
ρακωλυσωμεν τήν Αινάπτνξιν τών μικροορ
γανισμών ή και νά έπανέγκωμεν τήν τελείαν 
καταστροφήν αυτών, ή άποσύνθεσις τών δια- 
θρεπτικών υλών δεν δύναται >ά λάβη χώραν.

Τά μικρόβια έν γένει φέρονται ύπό τον 
Αέρος, οστις τά συγκροτεί έν μετεώρφ· κατά 
συνέπειαν ή πρόσοδος τοΰ άέρος πρέπει νά 
παρακωλύηται και οί υπάρχοντες οργανισμοί 
νά φονεύωνται." Οπως κατορθώαωμεν τοϋτο, 
δυνάμεθα νά έκθέτωμεν τάς ΰλας είς τόν Α
τμόν ύδατος έχοντος θερμοκρασίαν 110°,δπερ 
όμως είνε Ανεφάρμοστοι είς πολλας περιστά
σεις, ή νά προκαλώμεν τήν έπενέργειαν αντι
σηπτικών προϊόντων, άπερ κατά τινας δόσεις 
έχουσι τήν Ιδιότητα νά έκμηδενίζουσι τά μι
κρόβια.

Ή πλειονότης τών αντισηπτικών είνε βλα
βερά ΰχι μόνον είς τους μικροοργανισμούς, 
άλλ' ακόμη καί είς τά Ανώτερα ζώα- τινά δ
μως έξ αύτών, ώς καί τό άλας, είνε άβλαβή.

Άπό πλείστου χρόνου μεταχειριζόμεθα τό 
άλας ώς διατηρητικόν ολος δ κόσμος γνωρί
ζει δτι δ ζωμός καί τά λαχανικά Αλατιζόμενα 
διαφθείρονται δλιγιότερον ταχέως έν φυσική 
καταστάσει, άλλ' είνε ολίγος χρόνος, άφ’ δταν 
έγνώσθη ή αίτια τής διατηρήσεως, χοηαιμο- 
πυιηϋεΐσα κατά τρόπον μεθοδικώτερον καί ά- 
σφαλέστερον.

Τό άλας ώς αντισηπτικόν δέν είνέ τι τέλειον, 
τής επενεργείας του περιοριζομένης είς τήν 
παρακώλυσιν τοΰ πολλαπλασιασμού τών μι
κροβίων καί μή φονευούσης αυτά. Έάν π. χ. 
τό άλας έκλειψη αίφνιδίως έκ τίνος διατηρου- 
μένου κρέατος, ή ανάπτυξις τών μικροοργανι
σμών ίνεργεΐται πάλιν καί καταλήγομεν είς τά 
αύτά φαινόμενα τής σήψεως, ώς νά ήτο τό 
κρέας νωπόν. "Οπως δμως καί &ν έχη τό 
πράγμα τό χλωριοϋχον σόδιον παρέχει έξοχα 
άποτελέσματα πρός διατήρησιν τών δργανικών 
ιστών, ύπό τόν δρον δμως νά χρησιμοποιήται 
κατά προσφόρους Αναλογίας. Ή τίνακάλυψις 
μουμιών τινων, τελείως διατηρηθεισών διά 
τοϋ άλατος, είνε ή πασιφανής άπόδειξις τών 
λόγων μας.

ΤΙοία δε μέσα κεκτήμεθα ϊνα προμηθευτώ - 
μεν τό προϊόν τοϋτο τό τόσοι χρήσιμον; Τό 
άλας είνε λίαν διακεγυμένον έν τή φύσει καί 
ενρϊσκεται διαλελυμένον εν τώ νδατι ή έν στε
ρεή, καταστάσει· τό 'ύδωρ τής θαλάσσης απο
τελεί πηγήν Ανεξάντλητοι’ τοϋ γλωριοΰχου σο- 
δίου καί τό έξ αυτής άλας καλείται θαλάσσιον. 
Έκτος τής θαλάσσης ύπάρχουσιν επίσης πο
ταμοί καί λίμναι Αλατούχοι. "Οταν τό άλας 
ενρϊσκεται έν στερεή καταστάσει, καλείται δ-

Αί δεξαμτνα'ι των άλνκων

ρνκτόν.
Περί άμφοτέρων θά κάμωμεν λόγον κατά 

την προσήκονσαν σειράν.

Β'.

ΕΞΑΓΠΓΗ ΤΟΓ ΑΛΑΤΟΣ
ΕΚ ΤΩΝ ΎΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Πριν έπιχειρήσωμεν οίανδήποτε βιομηχανι
κήν έργασίαν, είνε Αναπόφευκτοι- νά γνωρίσω- 
μεν την σύνθεσιν τών ϋλικών, άτινα άπαρτί- 
ζουσιν αύτήν.Έν τή Απασχολούση ήμας λοιπόν 
περιπτώσει οφείλομεν νά διερευνήσωμεν τά έι· 
τή θαλάσση εύρισκόμενα στοιχεία ϊνα καθορί- 
σωμεν είς ποιας αναλογίας νφίστανται και είς 
ποιας μεταβολάς αύται ύπόκεινται.

Το ύδωρ τής θαλάσσης, έν διαλύσει διατε- 
λοΰν, περιέχει πλήθος στοιχείων έκτος τοϋ 
χλωριοΰχου νατρίου περιέχει θειϊκόν μαγνη
σίου, χλωριοϋχον πάτασσαν, χλωριοϋχον μα
γνησίου καί βρωμιοϋχον πάτασσαν, τά όποια 
μόνα μας ένδιαφέρουοιν. Ή χημική Ανάλυσις 
άπεκάλνψε τήν έν τώ θαλαοσίο) νδατι. ΰπαρξιν 
τοΰ φωσφόρου, τοΰ σιδήρου, τοΰ ψευδαργύ
ρου, τοϋ νικελίου, τοΰ Αργύρου, καί τοΰ φθο
ρίου, άτινα εύρίσκονται κατά ποσότητας ασθε- 
νεστέρας ή ώστε νά καταστώσιν Αντικείμενα 
έκμεταλλεύσεως διά τών μέσων, τά όποια το' 
γε νΰν έχον διαθέτομεν. Εκτός τούτων εύρί
σκονται διαλελνμένα καί διάφορα αέρια, ών 
τά σπουδαιότατα τυγχάνουσι τό άζωτου, τό 
'ιξυγόνον και τό ανθρακικόν δξύ.

.-1ί διάφοροι θάλασσαι τής υδρογείου σφαί
ρας έχουσι σύνθεσιν ποικίλλουσαν κατά ιήν 
θερμοκρασίαν τοΰ έπί τής έπιφανείας των αέ
ρας, κατά τούς δεσπόζοντας Ανέμους καί κατά 
τά ρεύματα, άτινα διαπερώσιν αέτάς- αί θά- 
λασοαι τών βορείων χωρών είναι όλιγώτερον 
πλούσιοι ή αί τών θερμών είς άλατα. ’Ιδού είς 
πίνας έιδεικνύων τάς ποσότητας τών Αλάτων

Έργάται άλ.νκών.

των παρεχόμενων έν ταΐς διαφόροις θαλάσσαις.
Ατλαντικός 32—38 γραμ. κατά λίτοον.
Ειρηνικός 32—34 ’ » »
Μεσόγειος 29—40 »
Εΰξεινος 18
Βαλτική 5—18 »
Άζοφική 12 »
Κασπία 6 >

"Οποιαδήποτε δμως καί άν ήνε ή ποσύτης 
τών έξαγομένων ύλών, τό χλωριοϋχον νά- 
τριον ενρϊσκεται πάντοτε κατά ποσότητα δε
σπόζουσαν, κατόπιν έρχεται τό θειϊκόν μαγνη
σίου· καί τό μεν πρώτον παρέχει είς τό θα- 
λάσιον ύδωρ τήν αλμυρόν γεΰσίν τον, τό δέ 
δεύτερον τήν πικρίαν του.

Εκτός τών ποικιλιών τών σχετικών πρός 
τάς διαφόρους γεωγραφικός τοποθεσίας τών 
θαλασσών, έπίσης παρατηροΰμεν διαφοράς 
τινας καί είς τό ύδωρ τό συλλεγόμενον κατά 
τό μάλλον καί ήττον μακράν τών Ακτών καί 
τών ποταμίων εκβολών εκτός τούτου τά βα- 
θέα στριόματα διαφέρουσιν από τά κατά τήν 
έπιφάνειαν έν πόση δμως περιπτώσει δυνά- 
μεθα νά παραδεχθώμεν δτι αί θάλασσαι τών 
χωρών μας περιέχουσι 25—30 γραμμάρια 
άλατος κατά λίτραν.

Ηδη υπολείπεται είς ήμάς νά γνωρίσωμεν 
τά διάφορα μέσα, δι’ ών δυνάμεθα νά έξαγά- 
γωμεν τάς έμπεριεχομένας ουσίας. Τό επι
στημονικόν πρόβλημα είνε τό εξής: Πώς εξά
γονται έκ τίνος διαλΰσεως τά προϊόντα, άτινα 
τυγχάνουσι διαλελυμένα; Ενταύθα θά ίνασχο- 
ληθώμεν πρό πάντων περί τήν έξαγτυγήν τοϋ 
άλατος ούτινος ιδού μερικοί ιδιότητες:

Τό χλωριοϋχον νάτριον ή άλλας κρυσταλ- 
λυϋται κυβικώς· όταν δέ'.πολλοί τών κύβων 
τούτων τυγχάνωσι συγκεκολλημένοι οί μέν 
έπί τών δέ, συγκρατοΰσιυ έν εαντοΐς τό λε

γόμενον ύδωρ τής παρενθέσεως. Καί 
τό ύδωρ ταντο παράγει τάς έκρήξεις, αιτινες 
λαμβάνουσι χώραν, δταν ρίπτωμεν άλας είς 
τό πΰρ, δπου έξατμιζόμενον Απωθεί ζωηρώς 
τάς περικνκλούσας αύτό παρειάς καί τοιου
τοτρόπως έπέρχεται μικρά τις έκριξις. ΟΙ 
κρύσταλλοι ούτοι έχουσι πυκνότητα 2,12 καί 
διαπερώνται ύπό τής θερμότητος χωρίς νά 
θερ/ιαίνωνται αΐσθητώς.

Τό χλωριοϋχον νάτριον είνε διαλυτόν έν 
τώ νδατι έν Αναλογία ολίγον ποικιλούση με 
τήν θερμοκρασίαν.

’Ήδη Οά προσπαθήσωμεν τά έξακριβώσω- 
μεν τά φυσικά πορίσματα τά σχετιζόμενα μέ 
τήν διάλυσιν τοΰ χλωριοϋχον άλατος, ϊνα κα- 
ταστήσωμεν έμφανέστερον τόν μηχανισμόν τών 
έργασιών, περί άς πρόκειται τά ένασχολη- 
Οώιμεν.

Λέγομεν δτι μία διάλυσις είνε κεκορεσμένη 
άλατος τίνος, δταν ή διαλυθεϊσα ποσότης 
τούτου δέν δύνανται νά έπαυξηθή· μία δέ 
διάλυσις λέγεται κεκορεσμένη είς δεδομένην 
θερμοκρασίαν, διότι ή κόρεσις είνε μεγαλειτέ- 
ρα ή μικρότερα Αναλόγως τής θερμοκρασίας 

Τό διαλυτόν σώματός τίνος έντός άλλου εί
τε ή σχέσις, ήτις ύφίσταται μεταξύ τοΰ βά
ρους τοΰ πρώτοι' καί τοϋ δευτέρου, υποτιθε
μένου, δτι ή λαμβανομένη διάλυσις είνε κεκο
ρεσμένη. Καί λοιπόν τό διαλυτόν είνε μετα
βλητόν έπίσης σύν τή θερμοκρασία.

Άς λάβωμεν μίαν έκτεταμένην διάλυσιν θα
λασσίου άλατος καί διά τίνος οίουδήποτε μέ
σου (τής έξατμίσεως παραδείγματος χάριν) άς 
αφαιρέσωμεν έν μέρος τοϋ ϋδατος, δπερ χρη
σιμεύει ώς διαλυτικόν. Έφ' δσον τό ύδωρ 
τοϋτο ·#ά έκφεύγη, ή έναπομένουσα διάλυσις θά 
πλ.ουτίζηται είς άλας, θά έπαυξάνηται δλ.ίγον 
κατ' δλίγον, ώς πρός τήν πυκνότητα καί θά 
φθάση είς έν σημεϊον τοιοϋτον, ώστε είς τήν 
θερμοκρασίαν τοΰ πειράματος ή διάλυσις θά 
είνε κεκορεσμένη" έάν δ' έπεκτείνωμεν περαι
τέρω τήν έξάτμισιν, θά άποχωρισθή μία πο
σότης άλατος Ανταποκρινομένη κατά τό βά
ρος πρός τήν ποσότητα, τήν όποιαν θά ήδύ- 
νατο νά διάλυση τό Αφαιρεθέν 'ύδωρ Από τοϋ 
χρόνον τοϋ κορεσμού.

Είς τοϋτο συνοψίζονται αί μέθοδοι, δι' ών 
έξάγωμεν τό άλας εξάλων τών διαλύσεοίν, ένθα 
εμπεριέχεται, ήτοι ζητοϋμεν Απλώς νά συγ- 
κεντρώσωμεν τάς διαλύσεις ταύτας. Καί ή 
συγκέντρωσις αΰτη δύναται νά ήνε βραδεία ή 
ταχεία" έν τή πριότη περιπτώσει σχηματίζον
ται μεγάλοι κρύσταλλοι λεγόμενοι σκαφίδια, 
έν δέ τή δεύτερα ή συγκόλλησις τών κύβων 
τούτων δέν έπετελείται, Αλλ' έχομεν σμικρο- 
τάτους κρυστάλλους, τών οποίων τό μέγεθος 
ποικίλλει κατά τήν έντασιν τής θερμάνσεως.

Δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν την συγ- 
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κέντρωσιν ταύτην σημειονντες τάς διαφόρους 
πυκνότητας της διαλύσεως συν τω βαθμώ τής 
έξατμίσεως διά τοϋ αραιομέτρου- συμβουλευό- 
μεθα δέ ένα πίνακα, δστις ένδεικννει τήν πο
σότητα τοϋ θαλασσίου άλατος είς ύδατάιδεις 
διαλύσεις κατά τήν πυκνότητά των και πλη
ροφορούμενα κατά προσέγγισιν περί τής συν- 
θέσεως τών αλατούχων ύγρών.

Βαθμοί δ’ 8" 15» 220 25’ Β ·8
Β g

Μπωμέ
Πυζνότης 1,022 1,06 1,12 1,18 1,21

Β ο 
s-g

Χλωριοϋχον
Νάτριον °/θ 3 8,8 16 23 26,·1

5.-ω

®!Ξ

"Ηδη λοιπόν, οτε έχομεν τά ούτως εΐπεϊν 
θεωρητικά πορίσματα τής έπιτελεσϋηασμένης 
έργασίας, Γις ίδωμεν πώς θά τά έφαρμόσωμεν 
βιομηχανικώς.

Ώς προηγουμένως έξηγήθημεν, έχομεν νά 
κάμωμεν μίαν συγκέντρωσιν, δηλ. νά λάβωμεν 
διά τίνος μηχανήματος μέρος τοϋ αλατούχου 
ύδατος, χωρίς δμως νά ελαττώσωμεν καθ’ ο
λοκληρίαν τάς διαλελυμένας ουσίας. Τά μέσα 
άτινα έχομεν εις τήν διάθεσίν μας, εϊνε τά ε
ξής : Ιον ή έξάτμισις, ήτοι έργασία, ήτις έγ
κειται είς τό νά άφαιρέσωμεν τδ ύδωρ έν 
άτμώδει καταστήσει τή έπενεργεία τής θερμό
τητας, 2ον ή πήξις, δταν έκθέτωμεν είς ψϋχος 
αρκετής ένστάσεως μίαν διάλυσιν θαλασσίου 
άλατος, έν μέρος τοϋ ύδατος πήγνυται συνεπα
γόμενοι ελαχίστην ποσότητα άλατος, τδ ένα- 
πομένον λοιπόν υδαρές μέρος καθίσταται πολ- 
λώ πλουσιώτερον είς άλας ή πρότερον, καί 
εϊνε πάλιν άνάγκη νά τό σνχκεντρώσωμεν. Είς 
παν βιομηχανικόν ζήτημα τδ οικονομικόν μέ
ρος εϊνε τό δεσπόζον. "Οστις κάμνει δσον τό 
δυνατόν έλάχιστα έξοδα πρδς κατασκευήν ένδς 
πράγματος, εϊνε βέβαιος δτι θά δυνηθή νά άν- 
τιπαλαίση έπωφελ.ώς πρδς τους ανταγωνιστής 
του, καί οσάκις δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν 
τάς φυρικάς δυνάμεις, πρέπει νά προσπαθώ- 
μεν νά τάς γοηαιμοποιώμεν δσον δυνάμεθα 
έπιδεξιώτερον. Ούτω διά τήν συγκέντρωσιν, 
μέσφ έξατμίσεως, ήτις εϊνε και ή σπουδαιο- 
τάτη, κάμνομεν χρήσιν τής ήλιακής θερμότη
τας, ό τρόπος δέ ούτος εϊνε δυνατός είς τάς 
θερμός και εύκράτους χώρας. "Οσον δ' άφορα 
είς τήν συγκέντρωσιν διά τής πήξεως, αύτη 
προφανώς προσιδιάζει εις τόπους ευρισκομέ
νους πλησίον τών πόλων, θά ένασχοληθώμεν 
λοιπόν περί τήν φυσικήν ίξάτμισιν τών θαλασ
σίων ΰδάτων.

Βιομηχανία τών άλνκών.
Ίδου κατ’ άρχήν ποια εινε ή βιομηχανία 

τών αλυκών. Το ύδωρ τής θαλάσσης φέρεται 
είς μίαν δεξαμενήν γεμιζομένην καθ’ ώρισμέ- 
νας εποχάς. Ή δεξαμενή αύτη υποδιαιρείται 

είς δευτερεούσας δεξαμενάς, έν αϊς ή έξάτμι- 
σις παράγεται. Αί δεξαμεναί δέ αύται διαιρούν
ται είς πολλάς τάξεις άνταποκρινομένας εις 
τους διαφόρους βαθμούς τής συγκεντριόσεως 
και τάς έπιτελεσθησομένας έργασίας.Τό ύδωρ, 
άφοΰ διαμείνη χρόνον τινά είς έκάστην έξ αύ
τών, παρακαταθέτει τά προϊόντα, τά όποια 
ζητοΰμεν νά προμηθευθώμεν.

Αί συνθήκαι αί μάλλον ευνοϊκοί εις τοιαΰ- 
την έργασίαν εϊναι αί επόμενοι, αί δεξαμεναί 
νά ήνε διατεθειμένοι έπί τοιούτων έπιπέδων, 
ώστε τό ύδωρ νά περνμ άπό τήν μίαν είς τήν 
άλλην κατά φυσικήν κατωφέρειαν ή πρώτη έξ 
αύτών πρέπει νά ήναι πλησίον τής θαλάσσης, 
μέ τήν όποιαν συγκοινωνεί διά διώρνχος έφω- 
βιασμένης μέ ενα ύδροφράκτην, καί τό ύδωρ 
τής θαλάσσης θά άντλήται κατά προτίμηοιν 
είς ένα κολπίσκον τής άκτής πρός άποφυγήν 
τών ισχυρών παλιρροίων’ αί έξατμιστικαί δε
ξαμεναί νά έχωσι μεγάλην έπιφάνειαν καί μι
κρόν βάθος οί δέ πυθμένες των νά ήναι δσον 
τό δυνατόν έπίπεδοι καί ή γή, ήτις τούς σχη
ματίζει, νά ήναι στιβασμένη, ΐνα άποφύγωμεν 
τόν σχηματισμόν λάσπης· ένίοτε δέ κάμνουσιν 
νά έκβλαστάνωσι φύκη, τά όποια σχηματίζουν 
ούτω μίαν στιβάδα συγκροτούσαν τάς ύλας, 
αίτινες τείνουσι νά μένωσι μετέωροι έν τφ 
ύδατι. Τέλος, έάν ήνε δυνατόν νά τό κάμωμεν, 
έκθέτομεν τήν έργασίαν είς τήν επενέργειαν 
τών θερμών καί ξηρών ανέμων, οΐτινες δύναν
ται νά ήνε επικρατέστεροι είς τόν τόπον.

Τό πρόβλημα τής έξαγωγής τοϋ άλατος δέν 
εϊνε τόσον άπλοΰν, δσον θά ήδύνατο τις νά 
πιστεύση κατά τήν άρχικήν βάσιν, τήν όποιαν 
άνωτέρω έδώσαμεν, διότι ή παρουσία τών συν
θέτων σωμάτων, τά όποια συνοδεύουσι τό 
χλωριοϋχον σόδιον, περιπλέκει πολύ τό ζήτημα. 
Ή έξάτμισις, ήτις έπέρχεται μετά τόν κορε
σμόν τοΰ ύδατος, παρέχει άλας σχεδόν καθα
ρόν, άλλά καθ’ δσον ή πυκνύτης τοΰ ΰγροΰ 
επαυξάνεται, κατά τοσοϋτον παράγονται άντι- 
δράσεις μεταξύ τών διαφόρων αλάτων, καί τοι
ουτοτρόπως έχομεν ακάθαρτον προϊόν.

’Επί τω σκοπώ τοΰ νά ί.άβη μικράν Ιδέαν τών 
διαφόρων άντιδράσεων, αίτινες δύνανται νά 
παραχθώσι κατά τήν συμπύκνωσιν τον θα
λασσίου ύδατος, ό κ. Ούσίγλιο, διευθυντής τών 
αλυκών καί τών εργοστασίων τοϋ Σαλένδρ, 
έξήτμησε κατά φυσικόν τρόπον έν κυβικόν 
μέτρον θαλασσίου ύδατος. ‘Ο άνωτέρω πίναξ 
δεικνύει τήν σύνθεσιν τών διαφόρων καταθε- 
μάτων, τά όποια προμηθευύμεθα ώς καί τούς 
άντ ιστοί χούντας βαθμούς τής συμπνκνώσεως.

Συμβουλευόμενοι τόν πίνακα τούτον βλέ
πομεν δτι τό χλωριοϋχον νάτριον αρχίζει νά 
καθιζάνη, δταν ή διάλυοις δεικνύη σχεδόν '25<> 
Μπωμέ’πρότερον καθιζάνουσι τίι όξείδιον τοΰ 
σιδήρου, ή άνθρακοΰχος τέτανος και τό θειϊ- 

κόν άλας τοΰ ασβέστου, τά όποια εϊνε προϊόν
τα άχρηστα. ‘Αρμόζει λοιπόν νά μή άνάμιγνυ- 
ωμεν αυτά μέ τά κατόπιν καθιζήματα- διά 
τοΰτο έν γένει έγκαθιδρύομεν είς τάς ιίλνκάς 
δύο ειδών δεξαμενάς : Ιον έκείνας, αίτινες ά- 
φήνουσι τό ύδωρ νά παρακαταθέτη δλας τάς 
αίωρουμένας ύλας, οϊον τό όξείδιον τοΰ σιδή
ρου κλπ. 2ον έκείνας, είς τάς όποιας άφήνο- 
μεν τήν διάλυσιν νά φθάση εις τούς 35° Μπωμέ 
καί νά παρακαταθέτη τοιουτοτρόπως ίίλην τήν 
θειϊκήν τίτανον τήν δυναμένην νά άποχωρισθή.

Άπό τών 25° Μπωμέ τό δλας καθιζάνει, ώς 
καί ή θειϊκή τίτανος μέχρι τών 30° περίπου’ 
άπό τοΰ σημείου τούτου τά άλατα, θειϊκή 
μαγνήσια και χλωριοϋχον μαγνήσιο)-, κρν- 
σταλλοΰνται μέ τό χλωριοϋχον νάτριον, άλλά 
μέχρι τοϋ βαθμού 32 ή αναλογία των εϊνε ά- 
σθενής. Τέλος άπό 32° μέχρι 35° ή κρυστάλ- 
λ.ωσις δίδει σχετικώς μίαν άσθενή ποσότητα 
χλωριούχου νατρίου, τά δέ ξένα σιόματα, τά 
όποια φθάνουσιν είς τήν άναλογίαν τών 30°Ια, 
προσκτώνται τήν μεγίστην σπουδαιότητα.

Κατά τά άνωτέρω βλέπομεν σαφώς τάς 
διαφόρους καταμερίσεις τής έπιτελουμένης έρ
γασίας :

Ιον Διήθησις τοΰ ύδατος, καθίζησις τής 
ανθρακικής καί τής θειϊκής τιτάνου, ώς καί 
τοϋ όξειδίου τοΰ σιδήρου.

2ον Συμπύκνωσις μέχρι τών 25° η 2S<>.
3ον Συμπύκνωσις άπό 25° ή 28° μέχρι 

32°.
4ον Συμπύκνωσις καί χρησιμοποίησις τών 

καθιζητικών αλατούχων διαλύσεων.
Θά έξετάσωμεν τά τρία πρώτα μέρη τής 

έργασίας ταύτης, ή δέ σπουδή του τετάρτου 
θά γινη βραδύτερον. Θά λάβωμεν δέ ώς τύπον 
τής έργασίας μίαν άλυκήν έν τή Μεσογείφ 
θαλάσση- έπειτα θά σπουδάσωμεν έπιτροχά- 
δην τά ποικίλα έξαγόμενα τών διαφόρων γεω
γραφικών καί κλιματικών συνθηκών, αίτινες 
ένδιαφέρουσι τάς δλλας χώρας.

Παρά τήν ακτήν κατασκευάζεται ευρύχωρος 
δεξαμενή έχουσα δλίγον βάθος, ΐνα ή έξάτμι- 
σις τελήται τελείως ένεκα τής μεγάλης επι
φάνειας- ή δεξαμενί) αύτη συγκοινωνεί μέ τήν 
θάλασσαν διά τίνος υδροφράκτου, ΐνα δέ τύ 
ύδωρ φθάνη ανευ μηχανικής δαπάνης, ή ποο>- 
τη αύτη δεξαμενή ευρίσκεται κατωτέρω τής 
επιφάνειας τής θαλάσσης καί εϊνε έν γένει 
έλαχίστων διαστάσεων, ΐνα τό ύδωρ φθάνη 
είς 25° Μπωμέ- ούτοι δέ είτε διά μηχανών έ- 
ξυφωτικών είτε διά φυσικής κατωφέρειας με- 
ταγγίζομεν τό ύδωρ είς μίαν σειράν τετρα- 
γωνικΰιν λεκανών, ών τό βάθος των εϊνε μι
κρότερου ή τό τής πριότης μεγάλης δεξαμενής 
καί κατά συνέπειαν ή εξάτμησις τελείται τα
χύτερα- κατά τήν συμπύκνωσιν ταύτην καθι
ζάνει ή θειϊκή τίτανος, ώς καί τό όξείδιον τοΰ 

σιδήρου. Έκ τών λεκανών τούτων τά ύδατα 
διοχετεύονται είς σειράν φρεάτων, όπόθεν α
ναβιβάζονται είς ι'ίλλας λεκάνας, τάς όποιας 
καλοΰμεν εσωτερικής ή ιίνωτέρας- έκεΐ δέ 
φθάνουσι περίπου είς 25^ καί άναποθέτουσι 
θειικήν τίτανον.

Άπό τοΰ σημείου τούτου ή ιδίως καλού
μενη έξαγωγή μέλλει νά άρχίση- ή άλμη με
ταφέρει αι. είς άλλα φρέατα, όπόθεν διαβιβά
ζεται είς τάς λεγομένας ιίλατικάς τραπέζας. 
Είς τάς τελευταίας ταύτας τελείται ή έξαγω
γή τοΰ άλατος καί διά τοΰτο περί αύτών 
φροντίζουσι πολύ’ ή έπιφάνειά των εϊνε πο ■ 
ζύ μικρότερα και ό πυθμήν των εϊνε κατε- 
στρωμένος μέ έπιμέλειαν.

‘Υπό οικονομικήν έποη’ΐν καταβάλλουσι 
πάσας τάς προσπάθειας των, δπως άποφύ- 
γωσι τήν χρήσιν τών μηχανών τάς μεταχει
ρίζονται δέ μόνον, δταν δ όγκος τοΰ θαλασ
σίου ύδατος είνε ση,ιιαντικώς καταβιβασμένος.

(‘Έπεται συνέχεια)S0NETTI
1

Τώοα μί τία δύναμι προβαίνω, 
Τή πρόληφι συντρίβω καί βαστώ 
Τύ κεραυνό στα χέρια, κ’ υψωμένο 
Στΐι πάθη ίμπρο; τα μέτωπο κρατώ.

Σ’ ενα βουνό απάτητ’ ανεβαίνω,
Σάν Μωϋσής μιλώ μ' ένα θεό, 
Πον έσεΐς σκληροί τόν εχετε κλεισμένο 
Για πάντα μεσ' τόν έρημο ναό.

Τής δώδεκα έντολ'ε; κ" έγό> χαρίζω,
Στή δυστυχία στέν’ ένα σταυρό,
Και ατούς δειλούς τύ μίσος μου σκορπίζω.

Χίλιες πληγές επιθυμώ νά κλείσω, 
Καί σκύφτω μέ λαχτάρα στο νεκρό 
'Αδελφικό φιλί νά τοΰ χαρίσω.

2
Κάθε ψυχή σ’ ένα θεόν ελπίζει. 
Καί πάννοτ' ό θνητός όταν πονή 
Μπροστά σέ μίαν εικόνα γονατίζει 
Κ' ελπίδα βρέσκ' ό δύστυχος έκεΐ.

Μά τό δικό μον μάτι δέν δακρύζει, 
Εγωιστής τυφλός σ’ αυτή τή γή 
Παλεύω καί το πρόοωπ',ολ.ο,άχνίζει 
Καί μιά βλαστήμια ρίχνωμγοβερή.

"Αφ’ τό θυμό τίι χείλη μου ματόνονν, 
Τά δάχτυλά μου σφΐγκω καί βογκώ 
Σάν τό θηρίο ποΰ εξαφναζπληγώνουν.

Κ' έκεΐ ποΰ τρέμω όλος σάν τό κλέφτη, 
Τόν εαυτό (ίουζάρχίζω νά γελώ 
Τήν οψι μον κοιτώντας στό καθρέφτη.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
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ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ1
Βεβαίως τό «παιδίον έχει* τά δικαιώματα αύτοΰ. 

Άλλ’ ή πολιτεία υποτίθεται αγρυπνούσα, όπως μή 
ίπιβαρύνηται τοΰτο δι’ ύπεομέτοου πνευματικής τρο
φής. Θεωρητιχως έσμέν σύμφωνοι μετά τοΰ κ. Α. 
Κ ουοτίδον, ειδικός γάρ τυγχάνει περί τά τοιαΰτα 
θέματα και πάντοτε γλαφυρός τό ύφος.

Ό Montesquieu (De I’ esprit des lois βιβλ. 4ov 
κε®. 5ονί προτιμά τόν τρόπον τής έκπαιδεύβεως, ον 
ειχον οί άρ/αΐοι "Ελληνες, τοΰ ατμερ νοΰ. Διότι ήδη 
γράφει τριών κατηγοριών έκπαίδευσιν έπιβάλλουσι τά 
σημερινά ηΟη: μίαν τών γονέων,άλλην τών διδασκάλων 
ζαί τρίτην έτι τήν τοΰ κόσμου, έζάστην τούτων 
διάφορον, πολλάκις δέ καί αντίθετον 1

Τό σύστημα ίκεΐνο έπαινεΐ καί ό Βολταιρος λίγων, 
ότι ό αρχαίος "Ελλην άπό τής βρεφικής του ηλικίας 
μέχρι γήρατος διετήρει τάς αύτάς δοξασίας (Montes
quieu αύτόΟι)·

Έν τή έφαρμογή Ίμως τών προτεινομένων παρα
δειγμάτων νομίζομεν, οτι τό άβεόν στόμα τοΰ παι
διού εύκολ.ώτερον Οά συνηΟίση νά λέγη τό στρούκν- 
I'rsv χαί τό ι’οργηΰίπ παρα τάς αντιστοίχους στρε
βλάς τών μαλλιαρών λέξεις, αϊτινες οϋδαμώς δυναν- 
ται νά τώ χρησιμειίσωσιν, όταν ένηλικίωΟή.

Τά πάντα έξις καί αναλογία ποσού καθ’ ηλικίαν, 
“(ήταν ή μήτηρ βελτίωση τήν γλώσσαν της, ζα· τό 

παιδίον Οά τήν άκολουΟήση.
Γ. Φιλάρετος

Ή ιδέα δτι καί τό παιδίον έχει δικαιώ
ματα είνε προϊόν τοϋ νεωτέρου πολιτισμού. 
Οί αρχαίοι λαοί έθεώρουν τό παιδίον ά
πλοϋν μέσον πρός άπωτέρους σκοπούς, ή 
δέ πολιτεία ώς έν Σπάρτη, καί ό γονεύς, 
ώς πολλαχοϋ, είχεν έπ’ αύτοΰ δικαίωμα 
ζωής κοί θανάτου. Έν Ρώμη, ώς γνωστόν, 
ύ πατήρ είχεν έζουσίαν νά καθείργη τό τέ- 
κνον του, νά έκδίδη αύτό ώς ένέχυρον, νά 
πωλή αύτό τρις κατ’ έπανάληψιν καί νά 
θανατώνη αύτό, ό δέ Βρούτος έν τώ δι- 
καιώματι αύτοΰ ώς πατρός κατεδίκασε τόν 
υιόν του είς θάνατον.

Έν ΆΘήναις περιωρίζετό πως ή απόλυ
τος έζουσία τοΰ πατρός καί έλαμβάνετο 
φροντίς, όπως τό δικαίωμα τοΰ παιδεύειν 
τά τέκνα μή περιπέση είς έζουσίαν τοΰ 
«έ(Χν αύτά απαίδευτα». Ού μόνον δ’ ό πα
τήρ ό μή «διδαζάμενος τέχνην» έστερεΐτο 
τοΰ δικαιώματος τοΰ γ ηροΰοσκεϊσθαι ύπό 
τών τέκνων, άλλά καί τό παιδίον έπροστα- 
τεύετο καί κατ’ αύτοΰ τοΰ πατρός, έν δε

ι Ριζοσπάστης 2 Ίανοιαιϊου 1909. 

δομένη περιστάσει, όρίζοντος τοΰ νόμου, 
πλήν άλλων, ως μανθάνομεν ^έκ τοϋ 
κ α τ ά Τ ι μ ά ρ χ ο υ λόγου τοΰ Αίσχίνου 
«καί μή έπάναγκες είνε τώ παιδί ήβήσαντι 
τρέφειν τόν πατέρα, μηδέ οϊκησιν παρέ
χει ν, δς άν έκμισθωθή έτερεϊν». ’Αλλά καί 
ταΰτα είνε μάλλον μέριμνα περί τής οικο
γένειας καί τής ηθικής ή άναγνώρισίς τών 
δικαιωμάτων τοΰ παιδιού Ή ράβδος, πα
ρά τήν άγανάκτησιν τοΰ Πλάτωνος, ήτο 
έν διαρκεί ένεργεία καί ύπό τόν Παρθε
νώνα.

Άλλ’ ή περιβόητος αύστηρότης τοΰ άθη- 
ναίου παιδοτρίδου είναι θωπεία έν σχέσει 
πρός τάς βασάνους τών παίδων κατά τόν 
σκοτεινόν μεσαίωνα. Μέ τήν άλγεινήνόψιν 
μάρτυρος διέρχεται τύ παιδίον ολοκλήρους 
αιώνας. ’Αντί άλλης ποινής, έγραφεν είς 
γερμανύς παιδαγωγός τοΰ 18ου αίώνος «δυ- 
νάμεδα νά τρίδωμεν τά σώματα τών μαθη
τών διά ψήκτρας καί νά προσηλώμεν καρ
φιά είς τό έπίκλιντρον τοΰ θρανίου.» Σύγ
χρονος δέ αύτοΰ [διδάσκαλος κατέστρωσε 
πίνακα ποινών, άς επέβαλε κατά τά 52 έτη 
τής διδασκαλικήςττου δ ρ ά σ ε ω ς. Διένει- 
μεν 9ΐ ι ,527’ραγ6δισμούς, 2Ο,ΟΟΟ, κτυπή
ματα διά τοΰ χάρακος, 136,715 γρονθοκο- 
πήματα, 10,763 σβερκιές, 7>9°5 ραπί
σματα, ι. 11 5 ,8θο κατακεφαλιές καί 
22,763 έκσφενδονήσεις κατά τής κεφαλής 
τών μαθητών τής Αγίας Γραφής καί τοΰ 
Βιβλίου τών 'Ύμνων.

Άπό τής Γαλλικής',Έπαναστάσεως, καθ’ 
ήν έθεσπίσθη,δτι τώ δικαιώματα τού άτομου 
λήγουσιν εκεί δθεν άρχονται τώ δικαιώματα 
άλλου άτόμου, περιωρίσθη ή απόλυτος καί 
τυραννική έϊ,ουσία τοΰ πατρός καί οίουδή- 
ποτε άλλου. Τό παιδίον είναι σεβαστόν καί 
κατά τό σώμα αύτοΰ καί κατά τό πνεΰ μα. 
‘Όταν ή ανήλικον έχει τό δικαίωμα τής 
προστασίας, τής περιθάλψεως.Αί κατ' αύτοΰ 
αίτίαι τών γονέων έτι καί τών διδασκάλων 
τιμωρούνται. Ή φιλόστοργος μέρινα τής 
Πολιτείας εισδύει μέχρι τών βυθών τών έρ- 
γοστάσίων καί προστατεύει τούς προώρους 
βιοπαλαιστές, τούς συντριβόμενους ύπό τοΰ

βαρέος καί άσυμμέτρου πρός τάς δυνάμεις 
των μόχθου.

Έτι, αναγνωρίζετε τό δικαίωμα τοΰ παι
διού δπως διδαχθή γράμματα, όπως όπλισδή 
διά τόν τραχύν αγώνα τοΰ βίου, όπως κα- 
ταστή, ήλκιούμενον, πλήρης άνθρω
πος, τουτέστιν ον όρθώς διανοούμενον, 
εύγενώς συναισθανόμενον, ηθικώς βουλό- 
μενον.

Καί έν τουτοις έν δικαίωμα άπαράγρα- 
πτον τοΰ παιδιού παραβιάζεται παρ’ ήμϊν, 
τό χείριστον δέ, έζ αγαθής, ίσως, άλλά πε- 
πλανημένης άντιλήψεως, τύ δικαίωμα τοΰ 
παιδιού νά ε ί ν α ι π α ι δ ί ο ν. Ό μύγας 

σύγχρονος Δανός φιλόσοφος Iloffding φρο
νεί, δτι άρίστη προπαρασκευή τής παιδικής 
ήλικίας διά τό μέλλον είναι ύ σεβασμός 
τής αύθυπαρζίας αύτής, ύ σεβασμός τής αύ- 
τοφυοΰς ζωής, τής άφελείας καί τής χάριτος 
τής παιδικότητος.

Παρ’ ήμΐν, έζ αγάπης δήθεν πρός τήν 
εύγενή καί καλλιεπή γλώσσαν, καταθλίβε
ται προώρως τό άβρόν παιδικόν πνεύμα. 
Ένώ δέ πανταχοΰ τοΰ πεπολιτισμένου κόσ- 
σμου, άπό πολλοΰ, άφετήρια πρός γλωσσι
κήν μάθησιν θεωρείται ή μητρική γλώσσα, 
παρ’ ήμϊν. έζ άκατανυήτου σπουδής, ά- 
ζιοΰται δπως τά μικρά παιδία ύμιλώσι καί 
διανοώνται ώς μεγάλοι. Λησμονεΐται τό 
σοφόν, «τή χειρί καί ούχί τώ καλάθω»
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ουδέ λαμβάνεται ύπ’ δψιν ότι έκ τής άνα- 
ποδράστου ύπερκοπώσεως καί ανίας καί τό 
πνεύμα απαμβλύνεται καί αύτή ή γλωσσι
κή διδασκαλία δέν προκύπτει. Άπόδειξις 
έστω ή περί τήν γλώσσαν αμάθεια τών 
κλειστών 'Ελλήνων.

Άν έδλέπομεν παιδίον κυρτούμενον καί 
αγωνιών ύπό δυσύάστακον βάρος, Οά διε- 
μαρτυρόμεθα έν αγανακτήσει’ καί δμως 
μένομεν απαθείς βλέποντες καμπτόμενον 
τό πνεύμα του ύπό τό βάρος τής σχολαστι
κότητας. Έν όνόματι τής Δικαιοσύνης καί 
τοϋ ’Ανθρωπισμού άπόλυτος ανάγκη είναι 
νάναγνωρισθώσι καί τά πνευματικά δι
καιώματα τής παιδικής ήλικίας. Οί δέ σ
πιουνιές νά πληρώσωσι κατεσπευσμένως 
τό αβρόν στόμα τοϋ παιδιού διά τοΰ πρού- 
κυψ ε ν, ά ο ρ γ η σ ί α, τών είς ό ω καί 
είς μ ι ρημάτων χάριν τής γλώσσης, θά ώ- 
μοίαϊ,ον πρός άφρονα μητέρα, ήτις χάριν 
τής ύγιείας τοΰ τέκνου της, αντί γάλακτος 
μητρικού θά έδιδεν είς αύτό, αδιαφορούσα 
περί τής πεπτικής δυνάμεώς τοϋ μικρού στο
μάχου, κακοχώνευτον βόειον.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Κονλονοάκια W
Θέτομεν μίαν κατσαρόλαν εί: την πυράν κα'· 

χύνομεν έντό; αυτής 1)2 όκάν έ'λαιον νά καύση 
καί ρίπτομεν ολίγον κατ’ ολίγον 3 όκάδα; ζ- 
λευρον κζί τό άνακατόνομεν. Κατόπιν 1Ί2 όκάν 
κρασί άσπρον, έν ποτήριον ρζκής καί 1)2 όκάν 
ζάχαριν. Ζυμώνομεν καλώ; τήν ζύμην καί άφού 
πλάσωμεν τζ κουλουράκια, τζ βαζομεν εί; λα
μαρίναν καί τά στέλλομεν εί; τόν φούρνον.

ΚαΟαοκτικόν

Τό κζλειτερον κζθζρκτικόν είνζι τό ρετσινό- 
λαόον δι' εκείνου;, οί όποιοι τό λαμβάνουν εύ- 
κολως. Είναι δέ πάντοτε άβλαβες, μαλακο’νει 
τά έντερα, καθαρίζει δέ αύτά κζί τόν στόμαχον 
καί συνάμα άπομακρύνει καί τόν πυρετόν. Δι' 
εκείνου; όμω;, οί οποίοι αδυνατούν νά τό λά
βουν, ώ; έχει, αμιγές, συνιστώμεν νά τό άνα- 
μίξωσι μετά ζύθου, τεΐου, γάλακτος ή ' πορτο
καλάδας, καθ’ όσον οΰτω χάνει τήν δυσάρεστον 
οσμήν του. Συνιστώμεν δέ τό ακόλουθον κζ- 
θαρκτικόν μίγμα, είς τό όποιον πας οργανισμός 
υποβάλλεται ευκόλως.

Huile de ricin γρ. 31)
Sirup de rlmbarbe » 20 
Chocolat de men!lie » 10

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΗΞΙΣ

Η ΑΙΔΗΨΟΣ

Λάβετε μικρόν τινα φελλόν, ον διαπερατέ 
πλευρικώς δια βελόνης συνήθους τον πλεξίμα
τος,ί]ν προηγουμένως μαγνιτίζετε,προστρίβον- 
τες αυτήν έλαφρώς καί πάντοτε κατά την αί’την 
διεύθυνση· μετά τίνος έκ τών παιδικών μα
γνητών. οΰς πωλονσιν άντί δεκάλεπτου καί 
ο'ίτινες έχουσι όχημα πετάλλον. Μετά 
τοϋτο έμπήγετε έπί τον κάτω μέρους τοϋ φελ
λού βελόνην ρατρίματος ή καί καρφίτσαν καί 
είς τάς δύο πλευράς αύτοΰ άνά έν πυρεΐον, 
(σπίρτον) ώς δείκνυται επί τον έναντι οχή
ματος, είς τά άκρα τών οποίων προσαρμόζετε 
ολίγον ισπανικόν κηρόν διά τήν ισορροπίαν. 
'Γάτε τοποθετήτε όλον αύτό τό συσκεύασμα 
επί μιας δακτυλήθρας θέτοντες μετά προσο
χής τό άκρον τής βελόνης έντός οπής τίνος 
αυτής, ώς έμφαίνεται έν τή είκόνι καί έχετε 
ούτω μίαν τελείαν καί εύαίσθητον πηξίδα. 
ΓΙοός ασφάλειαν έξ Ατμοσφαιρικής έπιδράσεως 
θέτετε τήν πηξίδα σας έντός κντίου ,οπερ κα
λύπτετε δι’ υαλίνου καλύμματος. Βεβαίως δε 
δεν ι9ά λησμονήσητε έκ τής διευθύνσεως τής 
βελόνης νά σημειώσητε έπί τής πλευράς τοΰ 
κντίου τά σημεία τοΰ Βορρά καί τοΰ Νότου 
καί μετά τοϋτο τά άλλα σημεία τών καιρών.

Φ. Π.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

Οί άποσύροντε; τήν φιλίαν άποτής ζωής φαί
νονται άφζιρούντε; τόν ήλιον άπό τοΰ κόσμου' 
διότι ούδέν καλλίτερον, ούδέν τερπνότερον αυ
τής έζληρονομήσαμεν άπό τών αθανάτων θεών.

Κικέρωνος.

Ούδαμού ούδέποτε εύρον διαμονήν εύάρεστον 
τής έν τω οί'κω μου.

Άρχαίον αγγλικόν άσμα.

Τιμάτε τό ιδεώδες ύμών άλλά έπιδίδεσθε εί; 
τήν πραγματικότητα.

(Συνέχεια· toe προηγούμενον ουλλον)

τό

και

μοί

— Ένα καφεδάκι, κ. ΙΙρίντεζη :
— Εύχαρίστως, βαρύν καί γλυκόν, ί καί 

δωμάτιόν μου, παρακαλώ ;
— ’Αμέσως, μετ’ ολίγον θά κενωθώ έν 

σάς τό διαθέτομεν.
— Α?! δι’ αυτό, είπα κατ’ έμαυτόν, 

προσφέρουν τόν καφέν.
—“Ας είνε, άνάγκα καί θεοί πείθονται. Άς 

άναμείνω.
Καί έν ταύτώ περιέρχομαι τό διαμέρισμα 

καί έξωθι τόν έξώστην τού ξενοδοχείου, όπό- 
θεν ή θέα ήν θαυμασιωτάτη. Τό ξενοδοχεΐον 
κεΐται είς τό μέσον τής κατωφερείας βουνού, 
ολίγον ομαλού καί πολύ ποικιλομόρφου, ένθα 
διάφορα οικήματα κζί ξενοδοχεία είσίν έγκα- 
τεσπαρμένα.Κάτωθι ή άκτή, δλως εύμορφη καί 
τοικίλη μέ κολπίσκου; ωραίους καί προεξοχάς 
ρωμαντικάς, ή μικρά σχεδόν μικροσκοπική ά- 
ποβάθρα τών επιβατών παρέκει έπί ομαλής 
γλώσσης ξηράς, τό ώραΐον ξενοδοχεΐον αί 
αΘέρμαι» δεξιόθεν‘δέ κζί δυτικώς πλησίον τά 
δημοτικά λουτρά και πέραν σωρεία οικοδομών 
και κατάφυτος μικρά κοιλάς, όπου οί νεότεροι 
λουτήρες τού κ. Μακρή. Τά περισσότερα οι
κήματα είνε ξενοδοχεία και ομοιάζουν μέ στρα
τώνας καί περιστερώνας, άπό τούς έξώστας δέ 
καί τά παράθυρα τών οποίων κρέμωνται σω- 
ρεΐαι λευκών άναπεπταμένων καί ύπό τοΰ α
νέμου παραφερομένων παραπετασμάτων, δίκην 
μεγάλων σημαιών

Είνε αί σινδόναι τών λουομένων, έκδηλοϋσαι 
την παρουσίαν, τήν γαλήνην, τήν ειρήνην καί 
τό μή «μοϋ τούς κύκλους τάραττε» τών έπί 
νοσηλεία διατελούντων καί ούδαμού άνζφαι- 
νομένων. Κζί όντως ούδαμού έ'βλεπον .ούτε ένα 
έξ αύτών καί ήπόρησζ.

«ΓΙοΰ νά είνε συγκεντρωμένοι αύτήν τήν 
στιγμήν, διηρώτων έμαυτόν καί δέν φαίνονται 
ούδαμού;» Ένώ έγνώριζον, οτι διαρκώς παρα
θερίζουν έκεΐ τό θέρος, χάριν τών όντως ιαμα
τικών αύτών λουτρών περί τά χίλια άτο

μα. Καί ήρώτησζ περί τούτου τόν ύπηρέτην 
τοϋ καφενείου.

— Μά δέν μοΰ λέγεις, ποΰ ευρίσκονται αύ- 
τοί οί έπιβάται καί νοσηλευόμενοι; "Εχω ώραν 
σχεδόν ένταϋθα, έξετάζων τά πέριξ καί δια- 
βάζων εφημερίδας, καί δέν είδον έδώ,ούτε έ'ξω.

— Καί γελών ούτος.
— 'Ησυχάζουν αύτήν τήν ώραν κ.Πρίντεζη.
—· Μά καλά, όλοι ;
Καί πάλιν μέ παρετήρει γελών.
— Διατί γελάς :
— Μά δέν ςεύρετε,ότι είνεολοι ύπό θεραπείαν 

καί ύποχονδριακοί. Πρώτην φοράν ήλθατε ;
— Ναι, καί ήθελα νά γνωρίζω αυτά.
— Νά σας πω. ’Εκτός ολίγων οί όποιοι 

συνοδεύουν ασθενείς,όλοι οί άλλοι είνε ύποχον- 
δριακοί.

— Στάσου, τί έννοεΐς ύποχονδριακοί ;
— Έτσι μάς τούς λέγει ό ιατρός. Δηλαδή 

έ'ρχονται βαρείς, άμίλητοι, ποζάτοι, πώς κάτι 
σπουδαίοι είναι, ύστερα κατεβαίνει τό βαρόμε- 
τρον, δηλαδή γίνονται ομιλητικότεροι καί θαρ- 
ραλεώτεροι και είς τό τέλος άμα είνε διά νά 
φύγουν, γίνονται ολοι καλά, εύγενεΐς, μέ κρί- 
σιν καί οί καλλίτεροι άνθρωποι τοϋ κόσμου, 
όπου ύπάρχουν. Θά τούς ίδήτε τό βράδυ, καί 
τούς έννοήσητε. Οί ύποχονδριακοί είναι βαρείς 
καί άμίλητοι, είναι νεοφερμένοι....

— Τότε καί εγώ είμαι ύποχονδριακός.
— "Α, όχι, σείς διαφέρετε. "Επειτα σεις 

δέν είσθε διά θερ απείαν.
— Πώς τό κατάλαβες;
— Άπό τόν αέρα καί τόν τρόπον όπου έ

χετε. "Αν ήρχεσθε διά θεραπείαν, Οά ήσθε ά- 
μίλητος, κατηφής βαρύ; καί ποζάτος.

— Έπειτα ;
— “Επειτα θά καταλάβετε καί τούς άλλους 

άπό τούς τρόπους. Οί θέλοντες νά διασκεδά
ζουν καί ομιλούν είνε όσοι πέρασαν ημέρας 
έδώ καί όσοι είναι διά νά φύγουν είνε οί ευ 
φρονοϋντες, δηλαδή έγειναν εντελώς καλά καί 
είναι εύχαριστημένοι.

— Καλά καί ποΰ είναι τώρα όλοι αύτοί ;
— Τώρα ησυχάζουν. Τό πρωί έω; τό με

σημέρι τρώγουν ολοι μαζύ έκεΐ μέσα, έπειτα 
παίζουν καί τό βράδυ κάμνουν τόν περίπατόν 
τους είς τήν παραλίαν καί τό βουνό καί έπειτα 
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έρχονται και δειπνούν καί κατόπιν πάλιν δια
σκεδάζουν εδώ εω; τάς 12 καί χορεύουν και 
παίζουν διάφορα παιγνίδια. Μετ' ολίγον θά 
τού; ΐδήτε σαν τού; σαλιάγκου; νά βγαίνη ένζ; 
ένα; άπό τό δωμάτιόν του.

ΊΙσο τέταρτοι ήδη ή ώρα ενώ άνεγίνωσκον 
έφημερίδα, δτε μέ πλησιάζει τι; μειδιών.

— Μπά, σείς κ. Πρίντεζη, πότε ήλθατε, 
τί κάμνετε : μοί λέγει. Τίτον ό κ. Γυυτάκη; 
έμπορο; έζ ’Αθηνών.

— Καλά καί σείς πώς εδώ :
— Είμαι πρό είκοσι ημερών καί σήμερον 

έτελείωσα τά λουτρά μου καί αναχωρώ.
— "Ετσι : Τότε παίρνω τό δωμάτιόν σζ;. 

Φαίνεται εισΟε σείς οπού μοΰ έλεγον. ότι Οά 
κενώσητε έν δωμάτιόν, διότι είνε δλα κατει
λημμένα.

— Ίσως, διότι πραγματικώς δέν ύπήρχεν 
έτερον.

— Καί πώ; τά έπεράσατε. Πώς είνε εφέ
τος ή Αιδηψός :

— Πολύ ώραΐα καί ήσυχα. ’Ακριβά βεβαίως 
είνε τά πάντα εδώ, άλλά βλέπετε ή εποχή 
φέρνει κόσμον. Δωμάτια όμως. περιποίησις καί 
τροφή, πολύ καλά όλα. Δέν έχω παράπονον.

Καί ενώ συνομιλοΰμεν μάς πλησιάζει εις 
αξιωματικός.

Είνε ό κ. Ψύχας άνθυπολοχογός τοΰ πυρο
βολικού.

— Μπζ, κ. Πρίντεζη πότε ήλθατε, τί κά
μνετε ;

— Ευχαριστώ πολύ, μόλις πρό δύο ωρών 
ήλθα καί Οά. μείνω μερικά; ήμερα;. Αλλά πε
ρίεργον, ολ α γνωστά πρόσωπα, συναντώ εδώ.

— Καί πόσα άλλα Οά ΐδήτε ακόμη. Έδώ 
είνε αί μέσα·. Άθήναι. "Εχετε σκοπόν νά κά
μετε περιγραφήν :

Είνε έδώ έφέτο; καί ό Πρωθυπουργό;.
— Τόσω τό κζλείτερον. "Ισως, αν εΰρω 

καλήν καί ένδιζφέρουσζν διά τού; άναγνώστα; 
μου δλην. Καί πόσοι ξένοι μένουν έδώ εί; 
ξενοδοχεΐον ή'δη :

— Περί τού; εκατόν, έχομεν έφετο; καί 
άπό τήν Αίγυπτον καί άπό τά; επαρχίας.

Άφοϋ εί'πομεν έτι ολίγα καί έπεσκέφΟην τό 
κενωΟέν δωμάτιόν μου κζί έτζκτοποιήθην, κζ- 
τήλΟον μετ’ ολίγον καί λαβών κάθισμα έκά- 
Οισα έξωθι είς τόν έξώστην Οαυμ-άζων τά πέ- 
ριξ καί ιδίως τήν έναντι μου ώραίκν γαληνιώ- 
σαν θάλασσαν.

'Εσπερινή παραθαλάσσια; έν ώρα θέρου; έ- 
πισκόπησις καί ρεμβασμό; είναι άπόλαυσις 
θεία, άγουσα εις ψυχικήν ^v~K ’ryry κζί σωμα
τικήν νάρκην. Κζί ό’ντω; είχον νζρκωθή έκ τη; 
έςαισίω; ήρεμούση; κζί έφησυχαζούση; έκείνης 
φύσεω;, δτε βηματισμοί, κρότοι μετατιθεμέ- 
νων κζθεκλών, Ορου; γυναικείων αισθητών κζί 
θόρυβοι μετά συγκεκομένων ομιλιών μέ άπέ- 

σπασζν έκ τή; νεναρκωμένη; κατζστάσεώ; μου- 
Ήτο ώρα, δπου κζτήρχοντο οί νοσηλευόμενοι 
εϊ; τήν παραλίαν κζί τόν περίπατον.

— Garcon, ένα καφέ.
— Παιδί, ένα βαρύ γλυκόν.
— "Ακούσε, δύο λουκούμια με .κρύο νερό.
— Παιδί, τρεις κρύαις λαιμονάδες.
— Κρίμα, νά μή έχουν καλό νερό !
— Νίνα,έκοιμήθης : Έ γώ δέν έκλεισα μάτι.
— Καί έγώ, έδιάβαζα τό μυθιστόρημά μου.
Αύτά ήκουον προφερόμενα όπισθεν μ.ου άπό 

τούς έρχομένου; συγκατοίκους, οϊτινες μέ άπε- 
σπζσζν τής ρέμβη; καί ήναγκάσθην νά διακόψω 
ταύτην, όπως έπιδοθώ πάλιν είς τά γήινα.

Έστρεψα τήν κεφαλήν καί άνεγνώρισζ με
ταξύ τών πολλών προσερχομένων καί περιπα- 
τούντων διάφορα γνωστά πρόσωπα, τόν *κ. Ά- 
νζστ. Πζπαπάνον πρόεδρον τών έφετών μετά 
τή; Δεσποινίδα; θυγζτρός του, τόν κ. Κ. Κων- 
σταντόπουλον. γραμματέα τοΰ υπουργείου τών 
Οικονομικών, τόν κ. Βρυζάκην μηχανικόν, τόν 
κ. Τριζνταφύλλου. τραπεζίτην έζ Αίγύπτου, 
τήν Κυρίαν Ροίδου μετά τών δύο ανεψιών της, 
τόν κ. Θ. Τσαβλίρην, διευθυντήν τοΰ Αύτοκρα- 
τορικοΰ ξενοδοχείου έν ’Αθήναις, καί άλλους. 
Άφοϋ δέ παρέμεινα έτι ολίγον, ήγέρθην καί 
διηυΟύνΟην πρός τήν παραλίαν, ϊνα μεταβώ 
εΐ; τό Ταχυδρομεΐον δι’ έπιστολάς μου καί 
είτα νά επιχειρήσω μικρόν περίπατον ζνά τήν 
άκτήν. (Έπεται συνέχεια)

ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Κοιμήσου ! αγάπη μου /Ονσή, 
και Άγρυπνος φρουρός σου 

θά ιιένη ή καρδιά μου 
αΐώτιά ’ς το πλευρό σου!...

Κοιμήσου, Αγάπη μου γλυκεία 
καί γί.υκοτανουρίοου

Μι: τής καρδιάς μου τους παλμούς 
πλανίσου, Αποκοιμήσου !

Κοιμήσου ! μά γλνκόφεγγε:.... 
τοΰ βίου μου το δρόμο,

βαρέθηκα νά περπατώ 
με τό σταυρό στον (όμο !

Κοιμήσου! και 'ς τό ξύπνα σου 
πάρε με σύντροφό σου, 

ό ιίάιατος ίία μου φαν]) 
γίορτή εις τό πλευρό σου. ...

Κοιμήσου ! και ’ς τά Ονειρα 
τά πλάνα κοίμησέ με, 

μέσα 'ς τοΰ τάφοι· τήν σιγή 
Ώ!!.. τότε! ξύπνησε με.. ..

ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

Ο ΑΠΑΙΣΙΟΣ Α Δ Α Μ Α Σ

Μίαν ιοπέραν <5 Κάρολ.ο; Στίτσον είχε καλίσει με
ρικούς φίλους τον διά νά παίξουν ένα ‘μικρό πόκερι.

Εινε όμως περίεργον δτι με μεγάλη? ευκολίαν με
γαλώνει αϊτό ιό μικρά πόκερ. Αυτή δέ ή παρατήρη- 
σις κατέστησε τον οικοδεσπότην σκεπτικόν.

Έπι της τραπέζης τοΰ παιγνιδιού έφιϊ.ονείκουν δύο 
παλαιοί αδιάλλακτοι αντίπαλοι, Αμφότεροι πλούσιοι.

Ό Κέλεν γιγαντώδης, στρογγυλός, μέ μικρούς 
γαιονς δφθαλμούς, βυθισμένου; κάτωθι τώ>· πυκνών 
όφρύων του, σχεδόν βλίιξ και άνευ παιδείας, έζηλο- 
τι-πει τον δίπίρταιν, λεπτότερου άνδρα κομψότερο? καί 
ούτινος τό εν ζην καί ή παίδευσις τόν έθεταν είς άνω- 
τέραν μοίραν. Ό Μπίρτων άφ’ έτερον δέν ήδίνατο ν’ 
άνεχθή τήν τρελλήν τύχην, τήν τερατώδη τύχην, ήτις 
έκαμνε αύτόν τόν ε αγριάνθρωπον ομοιόν του διά τοϋ 
πλούτου.

Ό Κέλεϊ- ώμίλει δυσκόλοις καί διετήρει έκ τής πο- 
ταποΰς καταγωγής τον ένστικτον μϊοος κατά τάιν εύ- 
φραΖών καί εγγραμμάτων. Καί τοιοΰτος ήτο καί ό 
Μπίρτων.

Ό δέ οικοδεσπότης, ΰστις έκ τών προτίρων άνε- 
μενε τήν ιίηδή αίτήν φιλονεικίαν ίπενέβη καί άποτό- 
μως είπε :

— 'Αρκετά έπαίίαμε σήμερα. Έχω κάτι ιό οποίον 
πιστεύω σας ενδιαφέρει.

Καί όμιλών διηνθύνθη είς μικρόν κλειδωμένου έπι
πλο?, Λπόθεν έξαγαγών μικρόν έκ λίγου κάνιστρον 
πλήρες λίθων διαφόρων χρωμάτων.

— '/δοί· μερικά όρυκτολογικά δείγματα ru όποια μοί 
ένεπιστεύθη φίλο; μου μεταλλιολόγο; μετά τινα πε
ριοδείαν του εΐ; τά περίχωρα.
Έκτων κεκλημένωνΚέλεϋ,Μπίρτων καί δΚλαράνςΣάν- 
σ«ϋ, νεαρός μηχανικό; ξανθός καί λεπτός, ίπλησίασαν 
τό μικρόν κάνιστρον. Οί λίθοι διήρ/οντο άπό χκιρύε 
«ι'ί χεΐρα άποσπώντε; τον θαυμασμόν όλων.

— Τί σκληρόν ζωήν πρέπει »■<< διέρχεοθε κύριοι,ει- 
πεν ό Κλαράνς,αταν αναζητείτε έδαφος άδαμαντοφόρον. 
ί-)ά είνε τρομερόν. Μόνον νά τό συλλογίζεται κανείς .'

— Μάλιστα άπήντησεν ό -Κπίρτωι'. Σκληρόν πράγ
ματι. Άλλ' ή επιτυχία μας έπιφυλπ.άσοει τοιαότας εί- 
χαριστήοεις, ώστε μάς είνε άδυνατον νά σκεφθώμεν 
άλλο τι. ‘Hμπορείτε άρά γε νά φανιασθήτε τήν μέθην 
ενός ανθρώπου εΰρίοκοντο; τούτο έπι παραδείγματι ;

— Καί συγχρόνως ό Μπίρτων έδειξε? είς τόν συνο
μιλητήν του άπλοϋν δακτύλιον χρνσονν, ϊφ’ οΰ ήκιι- 
νοβόλει θαυμάσιος αδάμα;.

—Καί είνε αληθινά θαυμάσιος άπεκρίθη ό Κλαράν; 
έξετάζων τό κόσμημα. Τόν ε’χα ήδη παρατηρήσει, 
άλλά δέ? ήξευρα οτι σείς τόν ηΰρατε.

— Έγώ ό Γδωί τόν ηύρα, διερευνάν τά εδάφη τή; 
Λ’. Οίαλλία; έν Αίστοαλία. ‘Αξίζει έβδομήκοντα χι
λιάδας φράγκων.

Συγχρόνως ό Κέλεν έξ>)ιαζβ τούς λίθους. Είδεν 
ωραίου; λαπουρίτας, μαλαχίτα;, χαλκοπιρίτα; καί 
χρυσδν άκόμη. Έκίνει τήν κεφαλήν του πρό έκα
στου λίθου, τόν έζύγιζεν έπι τής παλάμη; του καί σχε
δόν ωφραίνετο τήν αξίαν των.

Αίφνιδίω; αί χεΐρε; του έμεναν ακίνητοι, οί ·!- 
φθαλμοί του προαηλοϋντο τό οτομάι τον ήνοϊχθη ώ; 
διά ϋμιλήση. Άλλά αμέσως οχεδόν ερριψεν >ν βλέμ
μα έπι τών άλλων ανήσυχος, διά νά ίδη ίίν ή ονγκί- 
νησίς του παρετηρήθη.

Βεβαιωθείς δέ έξηκολοίθησε τήν εξέτασίν τον με 
φυσικώτατον ύφος, παρατηρώ? τό δείγμα, ΰπερ έκρά- 
τει διά τών δακτύλων τον, άλλ' ουτοι ετρεμον ολί

γον. Ιια νά είνε ελεύθερος εΐ; τά; κινήσεις του ίση- 
κ.ιίιθη και έπήγε κάτωθι μεγάλης λάμπας, πλησίον 
τής τραπέζης τοϋ παιγνίου. Έκεΐ έτόλμησε ν', στρέ
ψη πανταχόθεν τό? ΰειδή θαμβόν λίθον, οστις τόσον 
τόν είχε ουγκινήσει. Οί μικροί του οφθαλμοί έοπιν- 
θήριζον παροδύξως και ή άναπνοι/ του έξήρχετο στενο
χωρημένη.

—υγχρόνως μία έρόπησις τοΰ Στέταον τί εμηχανεΰ- 
ετο, το? εκαμε νά ΰ ντριχιάζη.

·’— Τίποτε, τίποτε άπήντησεν άποτόμως, επανερ
χόμενο; είς τήν τράπεζαν.

Μετά λύπη; ήθέλησε νά έπαναθέσι/ τό τεμάχιον τοϋ 
χαλκοπνρίτου είς τό κάνιστρον μετά τών άλλων, δτε 
ό Μπίρτων τοϋ έσταμάτησε τόν βραχίονα λέγων ααρ- 
καστικώς.

— ΊΙμποροϋμεν νάμάθωμεν τί πράγμα οά; κινεί τό
σον τό ενδιαφέρον ;

Ό Κέλεϊ έδοκίμασε νά ΰπισθοχωρήσρ. Στιγμιαία 
λάμψΐς\ίφάνη εΐ; τό βλέμμα του καί έμοιρμοίρισεν υ- 
ποκο'ιψω; θά εδιδεν ό',τι δήποτε διά ι·ά εμποδίοι/ 
τόν Μπίρτον νά πάρη τό αντικείμενο?, οπερ έκράτει 
άκόμη, άλλά ήτο αδύνατον. Τό εβλεπε. Καί μέ φυσι- 
κώτατον ύφος άπήντησεν εγχειρίζω? αύτό.

Πολύ ευχαρίστως. Είνε ώραΐον κρυστάλωμα ναλώ- 
δες. Καί ήκολούθησε διά τοΰ βλέμματος τόν άντίπα- 
λό>· του, δοτι; δμοίως διηυθύνθη είς τήν λάμπαν. 
Αίφνης’ό .Μπίρτων άφήκε πνιγμένη? φωνήν καί έμε
νε? ακίνητος είς τήν θέσιν του. Ό δέ Κέλεϊ·, οστις 
άγωνιωδΰι; ήκολονθει τά; κινήσεις τον, έσφιγξε τάς 
πυγμάς^του καί έψιθύρισε μετάξι- τών όδόντων του 
φοβερόν βλασφημίαν. Τά βλέμματά των διεσταυ- 
ρώθάοαν. Είχον συνεννοηθή.

Ό Κέλεν έπλησϊασε τόν Μπίρτων. Οίτος εψιθί- 
ρισε :

— Μεταξύ μας.
— Ποτέ .' Έγώ πρώτος τόν άνεκιιλυι/ηι.
— "Οπως θέλεις.

.. Έπειτα διά φωνής Ισχυρά; άπηνθύνθη είς »ΰ»' 
Στέταον.

— Είπήτέ μου, φίλτατε διοικητή...
Δέν έπρόφθασε νά τελείωση καί ό Κέλεν τον εσυοεν 

άπό τοΰ βραχίονα;.
— Δυστυχισμένε. Συμφωνώ. Παΐ-σε.
Είτιχώς δι’ airiu'S ό Δτίιοον άπι/σχολημένο; ώμ 

δέν ήκονσε τήν πρόσν.λησιν τοΰ Μπίρτων.
Ό Κέλεν έξηκολούθησε :
— Πόσον φρονείς οτι ζυγίζει ;
— “Οχι όλιγώτερον τών 1500 έως 5000 καρατίων. 

Είνε ύ μεγαλήτερος άδάμας τοΰ κόσμου. ’Αξίζει 20 
έως 30 εκατομμύρια.

— Μάλιστα τό ίδιο καί r/ώ νομίζω. Είνε τρέλλα! 
τρέλλα. "Ακούσε, θά ιό φυλάξω στην τσέπη μου.

— Μάλιστα, διά ρά ένοήαονν τήν κλοπήν καί μιΐς 
πιάοουν .' Όχι θά έλθω τήν νύκτα, ίίταν θά κοι- 
μώνται ΰλοι καί θά τόν πάρω.

— Τότε θά έλθω μαζί· σου.
— Άλλ' οχι δέν είνε φρόνιμον καί οί δύο. θά κά- 

μωμεν πολί-ν θόρυβον.
— Πώς λοιπόν θά έξασφαλισθώ ;
— ’.1 .’ βεβαίως θέλει; ασφάλειαν· Καλά κράτει 

λοιπόν τό διαμάντι μου καί άκόμη θά φυλάς εί; τόν 
διάδρομον.

Τώρα μέ έμπιστευεσαι ;
Καί δ .1/.τίθΓωρ έτεινε τό δακτυλίδι του εΐ; τόν
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Κέλεν.
— Τέλος πάντων. Άλλά πρόσεξε καλά μή μί γε

λιίσης. Τό πετσί σουβά με έξασφαλίση άκόμη περισ
σότερον.

Καί συγχρόνως έφόρεσε τό δακιυλίδιον στρέψας τόν 
λίθον.

Τήν στιγμήν εκείνην ήκοϋσθη ή φωνή τοϋ Κλαράνς.
— Λοιπόν τί κάνετε έκεϊ κάτω, κύριοι άναβάπτι- 

στοι ;
— Άπλοΰοτατα βλέπομεν αύτό τό υαλώδες κρυ- 

στάλωμα χαλκοπυρίτου, άπήνιησεν εΰχαρις ό Μπίρτων 
δίδων τόν λίθον, οπερ και έκαμε τόν Κέλεΰ νά τρέμη.

— Δέν υπάρχα φόβος νά τόν άνακαλύψη;
— Μπά .' Ποτέ του δεν θά είδε. Άλλως τε θά 

τόν απασχολήσω.
Ό Κλαράνςλαβών τόν λίθον τον παρετήρει προσεκτι

κές καί ΐμιΰχως, έπειτα τόν έθηκεν είς τήν θέσιν 
του καί ένώ τά βλέφαρά του ήσαν χαμηλωμένα, ο! ο
φθαλμοί του ήστραπτον καί έλαφρόν μειδίαμα ήνθει 
έπί τών χειλέων τον. "Οταν δέ κατόπιν ΐρριψε τό ή- 
ουχον βλέμμα του έπϊ τών δύο συνενοηθέτων τούς κα
θησύχασε.

— Πράγματι απλούς χαλκοπυρίτης εινε, άλλα πολύ 
ώραΐος.

Καί άφοΰ ήναψεν εν σιγαρέττον μέ χρυσοΰν επιστό
μιου διέσχισε τήν αίθουσαν διά ν’ άναχωρήση.

— Ό Σάνσεϋ έχει δίκαιον, κύριοι, εϊνε αργά καί 
αέριον πρωΐ πρέπει νά σηκωθώμεν ενωρίς. Είοθε ε
λεύθεροι, άό/.ά σάς προλέγω ότι έγώ θίι κοιμηθώ, εϊ- 
πεν ό Στέτσον. Καλή νύκτα, φίλοι μου.

Συγχρόνως έκ τών κεκλημένων ό Λέβη Ί'όλκ καί ό 
Στάλτον ήγέρθησαν καί μετ' ολίγον άενχώρησαν. Ένώ 
ό Ερρίκος Μπίρτων, ό Κέλεΰ, ό Σάνσεϋ καί ό Στέ- 
τσοτ έγκατέλειφαν τήν αίθουσαν διά νά μεταβοΰν είς 
τά δωμάτιά των.

Μετ' ολίγον βαθεΐα σιγή έπεκράτησε.

Μίαν ώραν μετά ταΰτα ή θύρα έν τώ βάθει τού 
διαδρόμου, οστις κατέληγεν είς τήν κυρίαν κλίμακα 
ήνοίχθη καί έξήλθον ό Μπίρτων ένδεδυμένος χιτώνα 
φαρδύν καί κρατών είς τήν χεϊράτον μικράν ηλεκτρι
κήν λάμπαν.

‘Εκτός τής θύρας δι’ ής είσήρχετο τύ δωμάτιον είχε 
καί ίτέραν πρός τήνέξοδον,απέναντι ακριβώς τής πρώ
της καί ήτις ήτο καί είσοδος τής τραπεζαρίας. Μεταξύ 
δέ τοΰ μαγειριού καί τής τραπεζαρίας εύρίοκετο δεύ
τερα κλίμαξ.

1’ίπτων μετά προσχής τάς ακτίνας τοϋ φανού ό 
Μπίρτων κνκλοτερώς διά ν’άντιληφθρ ποΰ εύρίοκετο 
έπροχώρησεν εΐτα πρός το μικρόν ίπιπλον, όπου ό 
Στέτοον είχε κλείσει τό κανίστρου.

Τό ήνοιξε, έφώτισε τό εσωτερικόν τοϋ ουρταρίου 
καί άνεζήτει τόν άδάμαντα.

Τήν αύτήν στιγμήν, χωρίς ν' άντιληφθή τι, ή θϋρα 
τής τραπεζαρίας έστράφη άθορύβως, άνοίξαοα δίοδον 
είς τόν Κλαράνς. Ήσύγως δ νεαρός μηχανικός έπλη- 
οίασε τόν Μπίρτων. Οί γυμνοί πόδες του δεν ήκούοντο 
καθόλου έπί τοΰ παχέως τάπητας. Μόνον αί κινήσεις 
τοΰ Μπίρτων, οστις ένόμιζεν ότι ήτο ασφαλής, έτά- 
ρασοον τόν αέρα.

"Οταν <5 Σάνσεϋ έφθιισεν οπισθέν του, ύψωσε τον 
ώπλισμένον βραχίονα τον δι’ εγχειριδίου. Ό Μπίρτων 
τήν στιγμήν εκείνην είχε λάβη τόν άδάμαντα καί κρα
τών αύτόν πρό τοΰ φωτός τής λυχνίας του έκθαμβος 
έψιθύριζε :

— Είκοαιπέντε εκατομμύρια........Είκοσιπέντε εκα
τομμύρια !........

Ά .'....
Κραυγή τρομερά αίφνης έξήλθε τοΰ στήθους τον.

Ό βοαχίων τοΰ Κλαράνς είχε καταπέσει.
Ό Μπίρτων έκλονίοθη κα! προσεπάθει ν’ άπαέ- 

λαγή, άλλά ρωμαλέα πυγμή τόν έκράτει. Τότε φοβερός, 
αγών συνήφθη. Ό Κλαράνς τόν έκράτει πάντοτε όπι
σθεν διά νά μή άναγνωρισθή καί τόν έκτύπα, ένώ ό 
δυστυχής Μπίρτων ματαίως ήγωνίζετο νά ατραφή διά 
νΐι ίδιι τόν δολοφόνον του, δν πάντως υπέθετε οτι ήτο 
δ Κέλλε'ύ. Άλλά τό τρέχον αίμα του τόν έξησθένησε 
ταχέως καί έπεσε χαμοί ψιθνρίζων :

— "Αχ! άτιμε Κέλλεϋ.. .άθλιε προδότα. ..κλέφτη... 
δολοφόνε. ..

’Αχ 1
Ό δολοφόνος θριαμβεύων πλέον, ήρπασε τόν άίά- 

μαντα δν τό θΰμα έκράτει είς τήνέσφιγμένην του χεΐρα. 
κα! τόν έθεσεν είς τό θηλάκιόν του. Άλλ' αίφνης τό 
ρυτιδωθεν μέτωπόν του έβυθίσθη είς σκέψεις : Ναί 
ήτο προτιμότερου νά τόν άποκρύψη κατ' άρχάς, διότι 
ό Κέλεΰ πιθανόν νά ήρχετο καί νά ύποψιάζετο. "Αλ
λως τε διά νά αποφυγή τάς υποψίας, έν ή περιπτώσει 
συνελαμβάνετο ό Κέλεΰ καϊ διά νά μή παρατηρήσουν 
τήν απουσίαν τοΰ λίθου, άπεφάσισε νά τόν θέση είς 
τήν θέσιν του, ευθύς τήν πρωίαν, επωφελούμενος τής 
ρενικής ταραχής . άμα τή ανακαλύψει τοϋ πτώματος. 
"Επειτα θά έζήτει έν καταλλήλφ περιστάσει άπό τόν 
Στέτσον νά τοΰ δώση τό δείγμα τοΰτο τοΰ χαλκοπυρί
του. Οΰτω οίδεμία υποψία θά έφαίνετο.

Πριν ή έγκαταλείψη τό δωμάτιον έγονάτισε πλη
σίον τοΰ θύματος διά νά Ιδη δν έζη άκόμη. Ένώ δ' 
εύρίοκετο είς τήν θέσιν ταύτην, θόρυβον έλαφρόν άν- 
τελ.ήφθη.

Έτεινε τύ ούς τον, ένφ σφοδροί παλμοί τής καρ
διάς του ήκούοντο.

'Ησελήνη—έπλησίαζε τότε πανσέληνος—έφώτιζε ολο 
τό πένθιμου δωμάτιον. Αίφνης είς τό κατωφλιού τής 
θύρας τοΰ διαδρόμου έφάνη ό Κέλεΰ.

Μ’ εν πήδημα εΐ-ρέθη όρθιος, θηριιϋδης Κλαράνς.
— Κατάρα ! έβρυχήθη.
— Φρίκη ! μηχανικώς έπρόφερεν ό Κέλεΰ.
Άλλά πριν ή δυνηθή νά κάμη ίν κίνημα, ό Κλα

ράνς ώρμησε είς τήν άλλην θύραν καί δταν ό ογκώ
δης Κέλεΰ ώρμησε νά τόν άκολουθήση ενρε τήν θύ
ραν κλειδωμένην.

— Φρίκη καί πάλιν ΐπανέλαβε :
Τόσον ήτο ^σκοτισμένος, ώστε μόλις άντελαμβάνετο 

τά διατρέχοντα. "Εμενεν ακίνητος είς τύ μέσον τοϋ 
δωματίου περιμένων νά συγκεντρωθούν αί σκέψεις 
του. ‘Ολίγον κατ' ολίγον άντελαμβάνετο τήν θέσιν του. 
Καί έν πρώτοις τόν κατέλαβε λύπη, διότι δέ έξηκο- 
λούθηαε τήν καταδίωσιν τοΰ δολοφόνου. Άλλ' έπειτα 
έσυλογίσθη ότι 6 άν Σάνσεϋ συνελαμβάνετο,θά έχάνετο 
καί ό άδάμας. Πρός τούτοις τί θ' άπελογεΐτο, άν ή- 
ρωτάτο πώς εύρέθη είς τό δωμάτιον αύτό;

Άλλως τε ή ζωή τοΰ Μπίρτων ολίγον τόν ένδιέ- 
φερε. Τό πάν ήτο ό άδάμας. Έσυλλογίσθη δε ότι τί
ποτε δίν ήλλαξεν είμή συνένοχον. Τό «μεταξύ μας· 
έξηκολούθει άκόμη. Καί άπεφάσισε νά φύγη, νά κα- 
τακληθή,ν’άπομακρυνθή άπό τό φοβερόν αύτό ΰνειρον.

Έσπευσε λοιπόν είς τό δωμάτιον του, άφοΰ ερρι- 
ψεν άδιάφορον βλέμμα έπί τοΰ σώματος τοϋ Μπίρ
των, φωτιζόμενου, άπό τός ίποκυάνους τής σελήνης 
ακτίνας.

Τήν πρωίαν πολύ ενωρίς ό Στέτσον είσήλθεν είς τό 
δωμάτιον διά ν’ άφήση βιβλία τινα. Τύ βλέμμα του 
αίφνης πίπτει έπί τον πτώματος τοΰ ξένου του.

Κατάπληκτος υπέθεσε κατ' άρχάς ότι έπρϋκειτο 
περί δυστυχήματος. Άλλά τό έκ τοΰ στόματος έξερ- 
■χόμενον αίμα κα! ή μάχαιρα τϋν έπεισαν ότι έγκλημα 
είχε γίνει. Καλεϊ άμέσως τους υπηρέτας καί διατάσ- 
σει νά ζητήσουν ενα Ιατρόν καί τύν αστυνόμον.

Ό Σάνσεϋ έσπευσεν επίσης’ έφαίνετο δέ συγκεκι- 
νημένος έκ τοϋ συμβάντος αύτοΰ. Ό Στέτσον δι' ολί
γων τοΰ είπε πώς ενρε τό πτώμα.

"Επειτα βοηθοϋμενος υπό τίνος άστνφύλακος έθε
σεν αυτό έπί τής τραπέζης. ΤαυΤοχρόνως είσήλθον ό 
αστυνόμος μετά τοΰ ίατροϋ.

— Εϊνε απίθανοι·, έλεγεν ό Στέτσον' έάν τό έγ
κλημα έγένετο άπό άνθρωπον ξένοι' τής οικίας, δίν 
βλέπω πόθεν είσήλθεν. Εκτός αν έφονεύθη υπό τίνος 
έξ ήμών.

Λιεκόπη έκ τής εισόδου τοΰ Κέλεΰ, οστις ύπεκρίθη 
μεγάλην έκπληξιν έπί τή θέφ τοΰ σιΐιματος τοΰ Μπιρ- 
το»’, άλλ' έμεινεν άρκετά ήσυχος.

— Κύριε διοικητα, ήρώτησεν ό αστυνόμος, ποΰ ευ- 
ρίσκετο τό σώμα όταν τό είδατε ;

— Μά, νά σας πώ.... Έδώ πλησίον υποθέτω.... 
Περίεργον... Λεν ενθυμούμαι καλά.. Οί πόδες του 
πρέπει νά ήσαν φυσικά πλησίον τής καρέ
κλας....

Τότε μέ πολλήν φυσικότητα άποσύρων ό 
Κέλεν' τό οιγάρον έκ τοΰ στόματός του, έπρο· 
χώρησε κατά ίν βήμα.

— "Οχι ! άπατάαθε. Οί πόδες ήσαν ολως 
διόλου υπάτην καρέκλαν.

Ό Στέτσον έστρεψε ζωηρώς τήν κεφαλήν 
του.

— Άλλά, Κέλεν, πώς τό e/ξεύρεις ; 'Εσύ 
ήλθες δταν έβάλαμεν τό πτώμα έπι τής τρα
πέζης.

ΟΙ οφθαλμοί τοΰ Κέλεΰ έθαμβώθησαν. 
Πράγματι άκουσίως έμαρτύρησε τήν ενοχήν
τον.

— Ά .'... Ναί ! Τό είδα προηγουμένως, 
είχα έλθει νά εϋρω τό πορτοφόλι μον, ποΰ 
τό είχα1/ξεχύσει χθές...

— Καλά. Πώς δεν έφωνάξατε ; Διατί ϊπε 
στρέψατε είς τό δωμάτιον σας χωρίς νά μας 
ειδοποιήσετε περί τοΰ έγκλήματος; Καί πρός 
τί νά προσποιηθήτε. οτι δέν είξεύρετε τί
ποτε ;

Αυτό έφοβεϊτο καί άπέφευγεί' ό Κέλεν, τάς 
.-ρωτήσεις.

"ΙΙδη αί σκέψεις του έσυγχήοθησαν. Ώ- 
πιόθοχώρησε καί άπέκρίθη μί αι θάδη τρό
πον.

— Σεϋρω έγά> ; "Ηθελα νά φωνάξω. Είν- 
βέβαιον πώς ήθελα νά φωνάξω, αλλά ίσκιε 
φθηκα ότι καί χωρίς εμένα θά τόν ευρισκαν 
καί οτι μάλιστα ήτο καλλίτερου να μή άνακα- 
τευθώ οί τέτοιες βρωμοδουλειϊς.

Ό Στέτσον άντελ.ι,φθη, ότι ό πείομων 
Κέλ.εΰ δέν θά ώμολόγει τίποτε καί δι’ αϊτό 
είπε μέ γλυκύ ί'-φος.

— Είξεύρω ότι είοθε σκληρός. Άλλά πάντοτε ήτο 
καλλίτερου νά μάς προλάβετε. Άλλ’ άδιάφορον. 
Άφοΰ είσήλθατε πρό ήμιΰν δέν είδατε τίποτε ιο έκ
τακτον ;

— "Οχι, τίποτε. Είδα τόν Μπίρτων καί έφυγα.
Κα! οί οφθαλμοί του άνεζήτηοαν τούς οφθαλμούς 

τοΰ νεαρού μηχανικού. "Ηθελε, νά τόν πεΐση, ίίτι ή 
σιωπι'; του είχε τύν σκοπόν της. Άλλά δέν th κα
τόρθωσε. Τοΰτο τον έθορνβησε πολύ. Έν τούτοις 
ποτέ δέν θά ώμολόγει τήν αλήθειαν, φοβούμενος τήν 
απώλειαν τοΰ άδάμαντος,

Άλλ' ό Στέτσον ίπέμενε.
— Λοιπόν Κέλϋϋ άποκριθήτε.Λίατί δεν είχατε τ'ην 

περιέργειαν νά μάθετε πώς έδολοφονήθη ;
— Πώς ! πώς Δέν ήξείρω. Έκεϊνο πού ξεύρω 

είνε ΰτι δέν ξεύρω τίποτε.
— Κέλεν ομιλήσατε.

Ή φο»·ή τοΰ Στέτσον υπήρξε ηωχρά καί αυστηρά. 
Ταυτοχρόνως τίι πρόσωπον τοΰ Κέλεΰ έγινε σκοτεινόν 
και άσχημσν.

— Στέτσον έβρυχήθη, είπα αυτό ποΰ είχα νά είπώ. 
Χαίρετε.

Και έκίνήθη Ι'ά φύγη. Άλλ’ είς τύ σημεΐον τοΰ διοι- 
οικητού οί αστυφύλακες έκλεισαν τήν θύραν.

— Αλλοίμονο οας, έκραύγασεν. Δέν θά μ'έμποδί- 
οετε .’

Καί ώρμησεν είς τήν θύραν. Άλλ' οί ψυχροί καί 
απαθείς άγγλοι αστυνομικοί έι· άκαρεΐ τόν έδεσα;·. 
Τό μέτωπόν του είχεν έξαγριωθή καί οι οφθαλμοί του 
έλαμπαν.

— Άθλιοι, αίμοβόροι, θά σάς σκοτιόσω .'...
— Όχι δά ! Φθάνει ένας. Ειπεν είς έξ αύτοιν.
Τότε δέ μόλις συνησθάνθη ό Κέλεν τό μέγεθος τής 

τής κατηγορίας.

Αίφνης είς ιό κατώφλιον τής θύρας τοϋ διαδόμου, ίφά-
νη ό Κέλεΰ.

— Πώς ; ’Αλήθεια ; Σκέπτεσθε ότι ένώ" ήμπο 
ροΐ-σα νά γίνο; δολοφόνος ;

Καί κ συμφέρον είχα ;
Ο Στέτσον ψυχραιμότατος, έσπευσε νά τόν βι.ηθήση 

είς τήν έξομολόγησιν.
— Κέλεΰ δέν αοΰ κρίπτιο, ό'ιι πράγματι βαρύτατοι 

ενδείξεις οί ίνοχοποιοΰ»’. 'Αν λοιπόν έξακολονθής νά 
μή έξηγήσαι, αί ΰποψίαι θά μεταβληθούν είς βεβαιό
τητας, διότι...

Ένώ ό διοικητής έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας ή 
μορφή ιού Κέλεΰ εξέφραζε κατάπληξιν άπεριόριοτον. 
Τί ; Νά τόν κατηγορούν αύτόν, δστις είχεν ίδή τόν 
δολοφόνον Ιδίοις ΰμμασιν, έκιελοΰντα το έγκλημα ; 
Τούτο τοΰ έφαίνετο τερατώδες. Τέλ.ος ανικραξε.

— Καί όταν σκέπτομαι,ι'ίτι δέν έχω παρά μίαν λέξιν 
νά εϊπω διά ν' απαλλαγώ '.

— Καί διατί δέν τήν λέγεις ; Ειπεν ό Στέτσον.



Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 223

Ό Κέλεϋ έσκέπζετο στιγμάς τινας. Έβλεπεν ότι ή 
τά 12 εκατομμύρια άπώλονζο ή ή ελευθερία τον καί 
ίσως ή ζωή τον. Τέλος έγερθεί; καί δεικνύω? καί 
διά τών’δυο χειρών τον τόν νεαρόν μηχανικόν ανέ
κραζε :

— Σταθήτε, προτιμώ νά χάσω τά πάντα. .-Ιύτοί 

είνε ό δολοφόνος ! Τόν είδα ! Καί διηγήθη τά δια- 
τρέξαντα. Άλλά κανείς δεν τόν έπίπτευσε. Ό Κλαράνς 
έσώκωνε τούς ώμους γελών. Ό Κέλεν ένύησεν ότι έ- 
χάνετο. Τρελλός πλέον έξ άπογνώσεως ήπείλει τόν 
νεαρόν άγγλον διά τών δεδεμένων πυγμών τον.

Αίφνης ή χαμηλέ/ φωνή τοϋ μηχανικόν ήκούσθη :
— Μπα ! Λέγετε λοιπόν οτι έκλεψα ένα παμμέγι- 

οτον άδά/ιανζα ; Περίεργον ! Τόν ιίδάμαντα τοϋ δα
κτυλιδιού ποΰ έφόρει χθες τό θΐμα τόν έκλεψα εγώ ; 
Καί ό δείκτης τον ήπλώθη πρός τόν δάκτυλον τον 
Κέλλεϋ, έφ" οΰ ήκτινοβόλει ό άδάμας τον Μπίρτων.

Ό δυστυχής Κέλεϋ έβρυχήθη έξ απελπισίας καί 
αδυναμίας πρό τοϋ νέου τούτου τεκμηρίου. "Ολοι τόν 
κατεδίωκον. Και άσθμαίνων ήδη μέ. τόν ίκετευτικώ- 
τερον τόνον τής φωνής τον έλεγε :

— Λεν είνε αλήθεια... Δεν είνε αλήθεια... Λυτός 
είνε δ δολοφόνος... Τόν είδα...

Τέλος καθ’ ήν στινμήν έπροκειτο νά τόν άπαγάγουν 
είς τήν φυλακήν, ό ιατρός, οστις δεν είχεν άφήσει τό 
θϋμα επλησίασε τρέχων :

— Τό θϋμα όμιλεϊ. Τό πνεύμα του εύρίσκεται είς 
τάς τελευταίας στιγμάς τής διαύγειας. Θέλετε νά τόν Τ- 
δητε ;

— Βεβαίως άπεκρίθη ό Στέτσεν μετά σπουδής.
Ό Κέλεϋ άκούσας τάς λέξεις ταύτας έφαντάοθη δτι 

ϊσώθη. Ή Ιλπίς τής σωτηρίας τον τόν έκαμε νά 
συνέλθη καί ζωηρώς στραφείς πρός τόν διοικητήν τόν 
παρεκάλεσε νά παρευρεθή τίς τήν ομολογίαν τοϋ δέ
ματος.

"Οταν εφθασαν πλησίον του, ό Μπίρτων έντείνων 
τάς δυνάμεις του, ας ό θάνατος έκράτει παραλύτους, 
είπε διά ξηρός, καί ασθενούς φωνής, διακοπτόμενης ;

— Κέλεν!... Άτιμε !... Δολοφόνε !...
Ό Κέλεν, κατάπληκτος έδέχϋη καί το τελευταίου 

αυτό κτύπημα. Τρελλός έκ τι}; άπελπησίας έρρίφθη είς 
τους πόδας τής κλίνης του φωνάζω)· καί κλαίω?.

— Μπίρτων I Τό ξενρεις καλά πώς δεν είνε αλή
θεια ! Πές το λοιπόν !...

Πές το !... Πές το !......

’Ητο καιρός νά τόν αποσύρουν.
Τό δυστυχές αύτό πλάσμα δέν είχεν ούτε δυνάμεις, 

ούτε σκέψεις.

"Ενα μήνα κατόπιν τών συμβάντων ανιών, ό Σάν- 
σεϋ ήλθε νά έπισκεφθή τόν Στέτσον. Παρεμπιπτόντως 
τον έκαμε λόγον δι ’ ένα λίθον έκ τών γνωστών δειγ
μάτων, τόν όποιου τοΰ είχεν'υποοχεθή νά φύλαξη.

Ό Στέτσον έκτύπηοε τό μέτωπόν του, καταρρόμε- 
νος τήν λησμοσύνην του. Ό φίλος του ίίστις τοϋ είχεν 
έμπιστευθή τήν συλλογήν ταύτην, είχεν έλθη τήν ίπο- 
μένην άκριβώς τοϋ δράματος διά νά τήν παραλαβή, καί 
ό Στέτσον τήν υπόστρεψε,μή ενθυμηθείς νά ζητήσι/ τόν 
ΰποσχεθέντα χαλκοπυρίτην.

Ό μηχανικός έτρεμε. Μετά τήν σύλληψιν τον Κέλ
λεϋ έθεσε τόν ιίδάμαντα ε’.ς τήν θέσιν του, σκοπών νά 
τόν ζητήσι/ μετά τήν καταδίκην αυτοί·.

Ό Κέλεϋ είχεν ήδη θαναζωθή δι ’ ηλεκτρισμόν τήν 
προτεραίαν.

— Καί δέν είμπορήτε νά τόν ζητήσετε από τόν φί
λον σας, είπε δειλώς. Ξέρετε έχω μεγιίλην επιθυμίαν. 
Τέτοιος λίθος λείπει άπό την συλλογήν μου...

— Είνε αδύνατον, φίλε μου, διότι καί ιγώ εχρειά- 
σθην τινάς έξ αϊτών καί τοϋ έγραψα. Άλλά τί εομί- 
ζετε ότι μου απήνιησεν ; Δυστυχώς δέν ήμπορεϊ νά 
μας 'τοΐς'στείλη, διότι τά παιδιά του παίζοντα, ιονς 
έρριψαν εϊς τήν θάλασσαν. . . Άλλά τί έχετε ; . . . . 
Είσθε άρρωστος ;

Ό Σάνσεΰ τρελλαθείς άπό τής στιγμής εκείνης ί- 
κλείοθη είς έν άσυλου μετ’ ολίγος ήμερος. Διά τινων 
δέ φράσεων, αΐτινες άπό καιροί είς καιρόν διέφενγον 
άπό τής σαλευθείοης διανοίας του άπεδείχθη όλη ή 
αλήθεια καί ή άθωύτης τοΰ Κέλεύ. Αλλ. ουτος ητο 
ήδη νεκρός. Ό δέ απαίσιος άδάμας, ίίστις έκόσμει τόν 
δακτύλιον τοΰ Μπίρτων, καί ίίστις ίγινεν αίτιος τοϋ 
θανάτου τριών ανθρώπων, εΰρ/σκεται σήμερον είς τό 
μουσείου τής πόλεως Σίδνεϋ. Μικρά σημείωσις παρ’ 
αύτώ αναπολεί τήν θλιβερόν ταύτην ιστορίαν.

("Εκ τοϋ Γαλλικόν)

Σνλλέκτης

1

ΜΕΤΑ0ΕΣΙΣ ΟΙΚΙΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

’Εσχάτως έν ’Αμερική έτέθη είς Εφαρμογήν 
μέθοδος, δι’ ής μετατίθενται οίκίαι από τον 
τόπον όπου ήσαν έκτισμέναι είς άλλον. Καίτοι 
δέ ή τοιαύτη μέθοδος σήμερον πανταχοΰ σχε
δόν γίνεται, εν τούτοις συχνύτατατα καί έν 
εΰρεία κλίμακι ίν ’Αμερική έξασκεΐται.

Ήμετάθεσις των οικιών στηρίζεται επί τών 
αναγκών μιας χώρας, διότι ή ίπέκτασις μιας 
πόλεως νεωστί κτισθείσης καί ίπ’ ούδενός ώ- 
ρισμένον σχεδίου απαιτεί πολλάς αιφνίδιας καί 
μεγάλας μεταβολάς. Οικία τις, ήτις σήμερον 
κειται είς τό μάλλον συχναζόμενον μέρος τής 
πόλεως, δύναται κατά το άλ.λο Ετος αιφνιδίως 
νά ύποτιμηϋή, διότι τό μέρος τοϋτο μετατο
πίζεται- άντιστρόφως μία Εξοχική οικία έν ή 
<5 οικοδεσπότης έν ήσυχίιι. θέλει νά κατοικήση, 

■ αιφνιδίως ενρϊσκεται έπί μιας νετυστ'ι άνοι- 
γϋείσης δδον έργοοτασίου τινός. rII μετάθεσις 

ΜετάθεΟις οικιών έν ΆμερικΓι.

αμερικανικών οικιών, αΐτινες σχεδόν είνε πάν
τοτε έκ ξύλου, είνε άναλόγως εύκολος εργα
σία. ΛΙικράς οικίας άννφονσιν έκ τών λιθίνων 
θεμελίων των, τοποθετοϋσιν αύτάς έπί τρο
χών καί φέρονσιν αντάς δι’ ίππων, σνροντες 
είς τήι· νέαν θέοιν. Μεγαλειτέρας οικίας δύνα- 
ταί τις νά μετακινήοη έν σμικρφ δρίω πρός 
τά τά δεξιά ή αριστερά, έμπρός ή όπίσω,άλλ’ 
ούχί καί νά μεταφέρη αύτάς ώς έπιπλα.Συχνά 
μόλα ταΰτα είναι άνάγκη οικία τις πρός τόν 
τόν σκοπόν τής μεταθέσεως νά διαιρεθή είς 
μέρη. Τοϋτο γίνεται ευκόλως καί ταχέως είς 
ξυλίνας οικίας- πριονίζονσιν αντάς καθέτως 
καί δριζοντίως καί μεταφέρουσιν έκαστον μέ
ρος χωριστά.

Τοιαντας εργασίας μετθέσεοτς οικιών δει- 
κννουσιν αί εικόνες μας.
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37 Ό λαιμός τής φιάλης σχηματίζεται into τήν 
σιαγώνα—38 l (ϊλ) - α ών=!λαιών. - 39. Κι βού- 
χαλώς άχοΰειν αή σαύτόν Ιπαΐ-ιι — 40- "Αγχει- 
νοΰς—'Αγχίνους.

Λντπι. Ά0. Νερουλής >ζ Νάξου 2, Πας. Σαμά- 
ς«ς ίξ "Αθηνών I, Λ'υζία Τ. ί< Ιίειιαιώς 4, Κουλά 
Κ. ίς Αθηνών 4. Μυρσίνη Γεράζς έζ. Κων,πόλεως 
3, Άνγελινή Κοσυίϋοτ <ζ Ι’όδ υ 3, Ά0. Χρηστά- 
στάζης έξ Αθηνών 4.

ο5ΗΜ·>

Γ Ν Ω Μ A I
Ό «ρω; κατά τον Ρικάρο firs παμφάγο? 

πνρ, τ<> όποιον τόπςρ όλι/ώτεροτ ύιαρκεΐ όσ<ρ 

πρώιμότερον ήναιμε.

Ό ουρανός εΐοακούει πολλάκις τάς δεή
σεις μας και Ικανοποιεί τους κόπους μας διά 
νά μάς τιμωρήση.

Αί ώραιότητες διαρκούν μέχοι τής ι'Ιίρας, 
al καλωσύναι όμως μέχρι τοϋ θανάτου.

ΦΟΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΠ
Ή ώραία οϋτς ψυχή εμε·.<;ν ι/.ιςληζ.τες βλίπουσα 

τήν μοροήν της ε'ις τά νερά τοΰ ~οτ»μοΰ. Ίην 

βλέπετε σείς ;

ΦΧ

ill. Αϊνιγιια

Ε·ν’ αιθέρια άσύλλληπτο . ουράνιος αυτή

Ποτέ αέν Ονήϊχει, αιωνίως ζή 

ζαΐ υποφέρει ώς οΰδίΐς 

τόσα; βασάνου; τής ζωής

Il 1> I Ν Τ Ε ζ· Η

Λν ίέ ό τόνος της μετχτεΟή
Τότε άφεύζ.τως Οά νεζ.ρωΟη.

.XX

ϋ·.
V V “

όνοι είναι /-.ι ;ήαα

ί.ϊ. <1Η·οΟ»ιν ιιΐγοιιν

Ζουσγυς — Σιλοηϋι

Κισσός

Καταοκεί'ή κ·ιλίι τεχι ικώι· τυπογραφικών 
εκμαγείων, C 1 i C 11 ό S. Αιά τήν είκονογράφη- 
οιν Εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, Επιστη
μονικών συγγραμμάτων, τιμοκαταλόγων Εμπο
ρικών κ.τ.λ.

ΤΙλουσιωτάτη συλλογή εόρίοκεται παρ’ ή- 
ιάι·, κοσμημάτων, τίτλων, συμβόλων εργοστα
σίων, προσωπογραφιών καί παλαιιι dishes 

iJCaSion διαφόρων ειδών.
Ε Ν Λ Θ II Ν Λ I Σ

Γωνία Εύ( ιτιίδου — Σωκράτους 2

ΤΪΠΟΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΡΑΤΟΤΣ»
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