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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

«Πολλοί έγραψαν μέχρι τοΰδε περί τοΰσχη
ματισμού καί τοΰ μέλλοντος τής γής μας, 
πλήν αί θεωρίαι τωνέξηλέγχθησαν πλέον ή ήτ- 
τον βάσιμοι, ούδείς δέ τό γε νΰν εχον δύνα- 
ται ώρισμένως ν’ άποφανθή τίνι τρόπφ έσχη- 
ματίσθη ή γηΐνη αυτή σφαίρα καί πώς ζαί 
πότε θα μεταβληθή ή θά λάβη τέλος ή έν αυτή 
ςωϊκή κίνησις, ποιαν αιτίαν έχουσιν αί σει
σμικοί δονήσεις καί αν τό έν αυτή ύδωρ αυξά
νει ή έλαττοΰται.

’Εσχάτως ένδιαφέρουσαν περί τοΰ ζητήμα
τος τούτου μελέτην έδημοσίευσεν έν τφ Il
lustration τών Παρισίων ύ φυσιολόγος κ. 
Άββάς Th. Μοί’Οΐιχ,ούτινος τάς γνώμα; περί 
σχηματισμού τής γής δέν άποδεχόμεθα- έν τού
τοι; ένεκα τών σπουδαίων πορισμάτων, άτινα 
εκφέρει, κατόπιν μεγάλης καί έπισταμένης με
στής, ώ; διατείνεται, μεταφέρομεν καί έν τή 
«Φύσει» ολόκληρον τό άρθρου τούτο μετά τών 
σχετικών εικόνων, όπως γνωρίσωσιν οί ήμέτε 
ροι άναγνώσται τάς περί τής γής μας Ιδέας 
τών συγχρόνων σοφών».

Όπόταν ζωηραί σεισμικοί δονήσεις, ώς αί 
εσχάτως γινόμενοι έν Μεσσήνη καί Καλαβρία, 
έπέρχονται εϊς σημεϊον τι τοΰ πλανήτου μας, 
καταστρέφουσαι πόλεις καί ένσπείρουσαι τήν 
φρίκην καί τήν απελπισίαν,δεδικαιολογημένω; 
πας άνθρωπος άνησύιχώς έπερωτα τήν έπιστή- 
μην, όποια τά αίτια τούτου, ζητεί δ’ εύλόγω; 
τήν λύσιν προβλήματος άπό πολλών αιώνιον 
τεθειμένου. Ό κίνδυνος άλλως τε είναι κοινός 
καί πάντες άναμιμνησκόμενοί τής περιοδικών 
απειλούμενης ύπάρξεώς μας έκ τής άσταθείας 
τοΰ στοιχείου, οπερ τοσοϋτον άπαιτητικώς κα- 
λοΰμεν σταθερόν έδαφος, τρίβομεν τούς ο
φθαλμούς μας μόνον οσάκις τοΰτο σείεται καί 
άπαιτοΰμεν έξ άπίνη; ϊνα ή έπιστήμη μάς λύση 
άμέσως τό αίνιγμα.

Άπό τής 15)28 Δεκεμβρίου παρελθόντος 
οί γεωλόγοι καί αστρονόμοι υπέστησαν έπα- 
νειλημμένας δημοσιογραφικά; έη όδοι·ς καί 
αί μέν άπαντήσεις τών πρώτων υπήρξαν άνε- 
πορκεΐς, οί δέ δεύτεροι άπέστερξαν νά δώσω- 
σιν ώρισμένας εξηγήσεις.

Οί αστρονόμοι φυσικώς δέν ήθέλησαν ν’ά- 
ναμιχθώσιν είς ζήτημα έντείώς γεωλογικόν .' 
Αλλά τέλος είς ποιαν έπισιήμην θά ζαταφύ- 

γωμεν διά νά μάθωμεν τό παρελθόν τής γή; ;
Η αστρονομία δέν έχει άδιακόπως πρό τών 

οφθαλμών τη; χιλιάδας ήλιων πάσης ηλικίας ; 
\έν γνωρίζει αυτή, ότι άη ον λάμψη έπί δευ

τερόλεπτου έν τώ όρίζοντι τοΰ χρόνου, ο ή- 
μέτερος ήλιος, ωσαύτως θά σβύση καί θά κυ
λιέται έν τώ διαστήματι, όπως οί έν τφ γα

λαξία; υπάρχοντες μελανοί ήλιοι ;
"Ετι καλλίτερον τής γεωλογίας, ή αστρονο

μία εινε ή έπιστήμη, ήτι; διαχέει τό φώς τοΰ 
παρόντος χρόνου έπί τοϋ σκότους τοΰ παρελ
θόντος.

ΓΙρό εκατομμυρίων έτών καί ή μικρά έπί
σης ήμών ταπεινή Γή έλαμπε δΓ ίδιου λαμ
πρού φωτός' άστήρ δέ διάπυρος ών, έπίσης 
έθέρμαινε τόν δορυφόρον αύτής, όπως καί ό 
ήλιος ήδη μας πέμπει τό φώς καί τήν θερμό- 
τητά του' άλλ’ έν τή ίλιγγιώδη αύτής ταχύτητι 
πέριξ τοΰ 'Ηλιου,έν τή ύπεραστρεία αύτής πο- 
ρείφ, μεταξύ τών άστερισμών τοϋ ουρανού, 
δέν επανέρχεται ποτέ, όπως καί ό Ήλιος είς 
τό αύτό σημεΐσν δίς, ώστε ή θερμότης αύτής 
ή άρχική, ταχέως διασκεδάνυται έν τώ ψύχει 
τοΰ διαστήματος, οπερ ή σύγχρονος φυσική 
υπολογίζει είς 273 βαθμούς κάτωθι τοϋ μη- 
δενό; !

Τοιουτοτρόπως βαθμηδόν ή γή μας περι- 
βλήθη πυκνόν μανδύαν έκ νεφών, όπως συμ
βαίνει, τό γε νΰν έχον, εί; τόν Δία.

Μετά τούτο έπήλθεν ή συμπύκνωσες, τού· 
τέστι φλοιός έσχηματίσθη έπί τής επιφάνειας 
της, οστις περιέκλεισεν έν τφ κόλπφ του αε
ρώδη καί ρευστόν πυρήνα, υψηλής θερμοκρα
σίας. Έκτοτε ήρξαντο αί γεωλογικά! περίοδοι 
καί ή ζωή άνεφάνη έν τοϊς χλιαροί; ΰδασιν, 
ένώ τό ψύχος ένεργοΰν πάντοτε, συνέστελλε τό 
εσωτερικόν μάγμα. Οϋτω μετ’ όλίγον τό πε
ρίβλημα έγένετο πυκνότερον έν σχέσει πρό; 
τήν εσωτερικήν ρευστήν μάζαν καί τότε άνε- 
δείχθησαν αί σχισμάδες καί τά υψώματα έπί 
τοϋ φλοιού, άτινα άπετέλεσαν βράδύτερον τά 
ορη.

'Ο ϊΐοώτος ιίκεΟ.ετός τής Γής

Άλλ' ούδέν έν τώ φύσει γίνεται άνευ προ
διαγεγραμμένου νόμου. Ένόμιζον δέ ότι αί 
προεξοχικαί γραμμαί είχον σχηματισθή όλίγον 
κατά τύχην, ΰτε ό Low Lilian Green, πρό 
τεσσαράκοντα έτών, προσδιώρισε τόν γενικόν 
τύπον τοϋ σχηματισμού τών Ηπείρων.

Κατά πρώτον ή θεωρία αΰτη τοϋ Green 
προκαλέσασα τόν περίγελον, μετεδόθη είς τήν 
Γαλλίαν, ύπό τήν υψηλήν προστασίαν τοϋ κ. 
lie Lapparent. Ύπό έποψιν όμως αστρο
νομικήν, πολλά αύτής σημεία έχρηζον διασα- 
φίσεως. Καί τήν εργασίαν ταύτην έν συνεργα
σία μετά τοϋ φίλου του συνταγματάρχου, τοϋ 
Ligofldcs έπέτυχον νά φέρουν εί; αίσιον πέ
ρα; κατά τού; τελευταίους τούτους χρόνους.

Άπό τοΰ 1902 είχον υποδείξει όλο τό κέρ
δος, όπερ ήδυνάμεθα ν’ άρυσθώμεν έκ τή; 
υπό τού Green έκπονηθείση; εργασίας, όσον 
άη υρά τήν θεωρίαν αυτού περί ηφαιστείων 
καί σεισμών. Όλίγαι δέ γραμμαί θ’ άρκέσωσιν 

ήδη, ϊνα ό άναγνώστη; έννοήση τί συμβαίνει 
εϊς τήν ύπόθεσιν ταύτην.

Ουδεμία αμφιβολία, ό ι ή Γή είνε στρογ
γυλή καί ότι ή περιστροφική αύτής κίνησις τήν 
έξώγκωσεν εις τόν ισημερινόν καί έπλάτυνεν 
είς τού; πόλους. Λύτη είνε ή μέχρι σήμερον 
ζαταστάσα κλασική θεωρία τή; καταστάσεω; 
τής Γής.

Άλλά τ>-ϋ όγκου αυτή; έλαττουμένου συνέ
πεια τοϋ αποτελέσματος τή; ψύξεως, ή Γή εύ
ρέθη αίφνης έν καταστήσει αεροστάτου, βαθ
μηδόν κενουμένου- τείνει δέ νά λάβη πυραμι
δοειδές σχήμα μετά τεσσάρων πλευρών καί τεσ
σάρων κορυφών.

11 αρατηρήσατε γηΐνην σφαϊραν(Σελ. 248 ή Λί 
τρεις αυτής όψεις παρίστανται διά κοιλομάτων, 
ιος είνε ό λάκκος τοΰ Ειρηνικού, ό Ατλαντικό; 
Ωκεανό; καί ή θάλασσα τών 'Ινδιών. Είς τά; 
κοιλότητας ταύτας άντιστοιχοϋσιν άνωθεν τοΰ 
60ο βορείου παραλλήλου τρεις κορυφαί τή; 
πυραμίδας μα; ταύτη;, αϊτινε; ενωρίς έσχημα- 
τίσθησαν, ιος άποδεικνύουσι τούτο εύρεϊαι κο 
ρυφαί έκ πρωτογενών πετρωμάτων- αύται δέ 
εισίν ή κορυφή τοϋ Καναδά, ή τής Βαλτικής 
καί ή τής Σιβηρίας, ής τό κέντρον ού μακράν 
κείται τή; Ίρκούτσκης. Έκ τών τριών δέ 
τούτων κορυφών εκτείνονται δίκην ήπειρωτι 
κών ύλοσειρών διακλαδώσεις, αϊτινε; π’/έον ή 
ήττον διακεκομμένο); έξακολουθοΰσιν προχω- 
ροΰσαι μέχρι τοΰ νοτίου πόλου.

Άπό τής εκδρομή; δέ. τού Νάνσεν γινώ- 
σκομεν, ότι ή τέταρτη όψις ή πλευρά δύναται 
νά όρισθή έν τή μεγάλη αρκτική λεκάνη, ένώ 
ή Ανταρκτική ήπειρο; αποτελεί τήν τετάρτην

L--",

Χάρτης ?ος. Α'ατα/ίβριπμόί τ j>- πτιομικών 

τκτάσιων rijs

Φαίνομο'ίκη άπύδειξίί ιηΐ· τρόπον των ϊκοήίεων 
ί.τι ζΛκ κορυφών τών ορίων.

κορυφήν τής πυραμίδας μας.

Λί τιεγάλαι τεΟλαιϊμέναι γοαιιηαΐ 
(ιίκαι/ίτιατα)

Ακριβώς πέριξ τών γωνιών τούτων καί 
τών κορυφών, αϊτινε; έν μέσφ τών μεγάλων 
γε ολογικών περιόδων διετέλεσαν στάσιμοι καί 
αϊτινε; οϋτω άπετέλεσαν τόν οστεώδη σκελετόν 
τή; σταθερά; γής, θά συμβώσιν —ότι θά δυ- 
νηθώμεν νά ύνομάσωμεν — αί βραδεΐαι επανα
στάσεις (μεταβολαΐ) τής σφαίρας μας.

Ολα δε τά γενικά φαινόμενα τών κοιλω
μάτων καί εξογκωμάτων τής γή; δύνανται νά 
έςηγηθώσι διά τριών ειδών κινήσεων :

Ιον. Έκαστη πλευρά έν τώ μέσφ αυτή; ά- 
κολουθεϊ τόν πυρήνα, οσάκις ούτο; συστέλλε
ται. “Ωστε κατωφερική κίνησις προύκάλεσε 
τάς μεγάλα; ώκεανικά; κοιλότητας.

2ον. Εί; τά άκρα τών πλευρών, δηλαδή 
πλησίον τών γωνιών, πα- 
ρατηροϋμεν πλιιγίως συμ
πιέσεις τοΰ φλοιού, αϊτινε; 
τείνουσι νά προσδώσωσι κι
νήσει; έκ τών κάτω πρό; 
τά άνω. Ενταύθα ακριβώς 
επέρχονται αί θραύσεις τού 
φλοιού τής γή;· (ανοίγματα, 
σκασίματα).

3ον. Έφ’ όσον ό γήινος 
φλοιό; πυκνοΰτι ι, τά με α 
ξύ τών πλευρών καί τών 
γωνιών ευρισκόμενα κεκλι
μένα επίπεδα εχουσι τάσιν 
αξιοσημείωτων πρός εξάρ
θρωση·. Τά μέρη ταΰτα ε 
νοϋνται κατ’ ολίγον μετά 
τών έν τφ βάθει ευρισκομέ
νων μ·»ζών διά κινήσεω; 
άναλόγου πρό; βραδ.-ΐαν 
καί συνεχή κάθοδον. Έν- 
ταϋθαδέ δέον ν’ άνεΰρωμεν 
τά; σεισμικά; χώρα; καί θά 
ίδωμεν την πειραματικήν 
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άπόδειξιν τοϋ ζητήματος τούτου περαιτέρω.

Έν τή ακολουθία τών γεωλογικών χρόνων 
σχίσματα σημαντικώτατα παρήχθησαν έτι τήδε 
κακεϊσε" ταΰτα δέ γενικώς προσανατολίσθησαν 
καθέτως τών πρωτογενών σχημάτων.

’Ήδη μελετήσωμεν τ’ αποτελέσματα τών κε 
χωρισμένων τούτων αιτίων. ΊΙ άνωτέρω είκών 
παρίστησι σχηματικώς—κεκομμένως τό εσω
τερικόν τοϋ γηΐνου φλοιοϋ. Μεταξύ τοϋ α και 
C παρίσταται ή γωνία μιας τεθλασμένης όρο- 
σειρας τοΰ φλοιοϋ- μεταξύ b καί d παρίσταται 
έτέρα παραλλήλου ράχεως, τοϋ τύπου, έν πα- 
ραδείγματι, τών Κορδιλιέρων όρέον τών 
"Ανδεων.

Τής πιέσεως οϋσης ισχυρότατης έν ταΐς γω· 
νίαις α καί β, άσθενεστάτης δέ έν ταΐς γω- 
νίαιςβ καί h, έάν α'ι έν τήξει ευρισκόμενοι υ· 
λαι εϊσέλθωσιν άπό τοΰ C, θά έξέλθωσιν άπό 
τοϋ σημείου d, ήτοι άπό τής κορυφής τοϋ ό
ρους, άφοΰ άκολουθήσωσι, κατά τήν διεύθυν- 
σιν τών στρωμάτων τοϋ φλοιοϋ, τήν έλαττον 
άνθισταμένην πρός έξοδον οδόν. Τοΰτο ούσι- 
ωδώς θά συμβαίνη έν ταΐς ήφαιστείοις χώραις, 
δηλ. έπί τών τεθλασμένων εύθυγράμμων ρά- 
χεων τών ορέων, όπου δ φλοιός δέν φέρει άν- 
τίστασιν.

"Οσον αφορά τά έν κεκλιμένα) έπιπεδω 
συνιστάμενα έδαφικά μέρη ή γειτνιάζοντα πρός 
ήφαιστείους χώρας, λόγιο τής τάσεώς των, ό
πως ένωθώσι μετά τών ήδη καθιζημένων με
ρών, θά ύποστώσιν, όπως ήδη εϊπομεν, καθο
δικήν κίνησιν καί θά γίνωσι προνομιούχοι 
χώραι ύπό έποψιν σεισμών. Ούτως ή θεωρία 
μου έχει τό πλεονέκτημα νά παρουσιάζω τό δι- 
πλοϋν φαινόμενον τοϋ ηφαιστειογενούς και 
σεισμογενούς έν τώ πεδίω τής συστολής καί 
συμπιέσεως τής σφαίρας. ΊΙ δέ πειραματική 
άπόδειξις, ώς μέλλομεν ν’ άποδείξωμεν, θέλει 
επιβεβαιώσω απολύτως τήν θεωρίαν ταύτην.

Διανομή τών ήόαιότείων καί άει- 
<ίιιών έπί τής· ιίόαίοαι;

Λάβωμεν τήν γηΐνην σφαίραν ώς ώρίσα- 
μεν έπ’ αύτής τάς γωνίας καί τάς κορυφάς τής 
πυραμίδος μας.

ΙΙέριξ τών ισχυρών αυτών σημείων, έσχη- 
ματίσθησαν αί ήπειροι, αί δέ γραμμαί τής 
έξαρθρώσεως είναι εϋκολον ήδη ν’ άναγνωρι- 
σθώσιν. Ηφαίστεια παλαιά τε καΐ νέα,άπαντα 
συνεσωρεύθησαν άκριβώς έν τοΐς σημείοις τής 
διαθλάδεως, άτινα περιορίζουσι τά καθ’ιζημέ- 
να μέρη, ώς έμφαίνεται έν τώ παρατεθιμένω 
πρώτι;) χάρτη, δστις χαραχθείς έπιπέδως μετ’ 
άμφοτέρων τών ημισφαιρίων, φυσικώς δν 
τρεϊς γωνίαι τής πυραμίδος μετεσχηματίσθη- 
σαν (ώς καί οί μεσημβρινοί) εις τρεϊς παραλ
λήλους γραμμάς.

Παρατηρήσατε τόν χάρτην τούτον.

ΙΙαραπλεύρως τής μεγάλης άμερικανικής 
γωνίας σχηματίζεται άδιάκοπος ηφαιστειώδης 
γραμμή. Πλησίον τής δευτέρας έπονται κλι- 
μακηδόν τά ήφαιστειώδη διαμερίσματα τής 
’Ισλανδίας καί τοϋ Ίωάννου Μαγιέν, τά έ- 
σβεμμένα ηφαίστεια τοϋ Όβέρν, αί ηφαιστει
ώδεις χώραι τής Σικελίας καί τής ’Ανατολικής 
’Αφρικής. Τρίτη γραμμή, ήτις συνδέεται μετά 
τής πρώτης διά τών Άλεσυτιανών νήσων, πε
ριβάλλει τήν τρίτην γωνίαν, ένθα εύρίσκονται 
αί ηφαιστειώδεις χώραι τών Κουρίλων νήσων, 
τών τής Ιαπωνίας, τών νήσων τής Σούδας 
καί τής Νέας Ζηλανδίας.

"Απασαι αύται αί γραμμικαί προεκτάσεις 
τοΰ πυρός ενοΰνται είς τόν νότιον πόλον, μετά 
τής τέταρτης κορυφής, τής Ανταρκτικής ηπεί
ρου, ής αί άκραι παρουσιάζουσιν ήμϊν ώσαύ
τως τοϋ αυτού είδους φαινόμενα, τών ηφαι
στείων τοΰ Ερέβους καί τοϋ Τρόμου.

Ούχί μόνον τοΰτο, άλλά δύνασθε νά παρα- 
τηρήσητε έτι, ότι αί τρεϊς μεγάλαι γωνίαι τής 
πυραμίδος κλίνουσι πρός άνατολάς. Τούτο δέ 
προέρχεται έκ τοΰ ότι νόμος τις τής μηχανικής, 
γνωστότατος, απαιτεί ΐνα πας πλανήτης, δστις 
άπώλλυσιν έκ τοΰ ίδιου βάρους, αυξάνει τήν 
περιστροφικήν αυτού κίνησιν. Αί τρεϊς μεγά
λαι κορυφαί τοϋ βορείου ημισφαιρίου έγένοντο 
ενωρίς καί έπειδή ήσαν μάλλον άπομεμακρυσμέ- 
ναι τοΰ κέντρου τής Γής τών μεσημβρινών με
ρών, διετέλεσαν έκ τούτου έν βραδύτητι. Συνε
πώς, άπαν τό νότειον μέρος τής σφαίρας έπε- 
τάχυνε τήν περιστροφικήν του κίνησιν σχετι
κώς πρός τό βόρειον μέρος.

Τούντεύθεν έπήλθεν έξάρθρωσις, ήτις έπέ- 
φερε τήν καθίζησιν, ήτοι τό κοίλωμα, δπερ 
οί γεωγράφοι καλοΰσι μεσημβρινή ν 
έ κ π ί ε σ ι ν (χαμήλωμα) ήτοι άπέραντον ά
βυσσον, ήτις άπό τών Άντιλλών είς τόν ΕΙ- 
ρηνικόν, διερχομένη διά τής Μεσογείου, τοϋ 
Περσικού κόλπου καί τών νήσων τής Σόνδης, 
αποτελεί μίαν τών ήττον άντιστάσεως ζωνών 
τοϋ γηΐνου φλοιού. Ούτω δέ εδρίσκομεν έν
ταΰθα μίαν έκ τών όξυτάτων ηφαιστειωδών 
γραμμών.

"Οσον άφορά τάς σεισμικός εκτάσεις ό 
δεύτερος χάρτης εμφαίνει ότι τό περιλαμβανό
μενοι· εμβαδόν αύτών είναι πολύ εύρύτερον, 
ώς αύτή ή θεωρία προέβλεπεν. ’Όντως δέ κα- 
ταλαμβάνΟυσι χώρας, ώς ήδύνατο τις νά συγ- 
κρίνη πρό; κεκλιμένα επίπεδα. Μέχρι τινός 
σημείου είσίν ανεξάρτητοι τοΰ ηφαιστειογενούς 
επιπέδου, ατενώς συνδεδεμέναι μετά τών με
γάλων κορυφών τών γηίνων προεξοχών. Έκ 
τούτου έξηγεϊται, δτι τά κέντρα τώνκλονισμών 
έχουσι γενικώς έδραν έν τοϊς θσλασσίοις βά- 
θεσι, τοϊς εύρισκομένοις κατά μήκος τών μεγά
λων γραμμών τοΰ έκτυπου. ("Επεται τό τέλος)

(Έκ ιοϋ γαλ/.ικοΡ) Φ. Π.

ΤΟ ΑΛΑΣ

(Συνέχεια και τέλος)

Ό.τοιαδήποτε καί αν ήνε η μέθοδος, κατορ- 
θώνομεν πάντοτε νά λαμβάνωμεν τό φυσικώς 
συ/ιπυκνού/ιενον ί'δωρ και νά τελειώνωμεν 
την εξαγωγήν διά τεχνητής έξατμίσεως. Σή
μερον οί τρόποι ούτοι τής κατασκευής τεί- 
νουσι νά έξαφανισθώσι βαθμηδόν και προτι- 
μώσι νά Λναζητώτσι τά στρώματα, aura δια
περατοί τά ϋδατα. Κάμνοί'Οΐ διατρήσεις και 
κατόπιν άντλοϋσι τά ϋδατα είς βαθμόν συιι- 

Ε Κ Κ Λ Ι-Σ SI Α
πυκι ώσειυς πολύ ύπέριερον τοϋ βαθ/ιοϋ, ον 
κέκτηνται εις τό σημεΐον τής άναδύσειύς των.

Τελική ήυμηϋκνωήΐς· τών αλατού
χων ύδάτων.— Εξαγωγή τοϋ 

άλατος.

Όμιλοϋντες περί τών άλαιούχων διαλυιιά- 
των, εϊπομεν οτι προσεπορίζοντο άλατα δια- 
φορωτίιτης όφεως κατά τήν βραδύτητα ή τα
χύτητα τής έξατμίσεως, ήν ύφίσταται ή εις 
κρυστάλλωσιν τείνονσα διάλυσις. Είς τάς δύο 
ταύτας παραλλαγάς άντιστοιχοϋσι δύο μέθο
δοι : ή πρώτη, ήτις έγκειται είς τήν βραδεΐαν 
έξάτμισιν τήν παρέχουοαν άλας είς μεγάλους 
κόκκους καί κρυσταλλωμένου είς σκαφίδια- 

καί ή δευτέρα, ή όποια διά τής ταχείας έξατ
μίσεως (τής βράσεως) παρέχει άλατα καλής 
ποιότητος.

"Εχομεν μάλιστα τέσσαρας κατηγορίας καί 
δυνά/ιεθα νά άντιληφθοτμεν τήν ποικιλίαν τοΰ 
κόκκου των έκ τών’εξής αριθμών : 
Τό έκατόλλ. τοϋ χονδρ. άλατ. ζνγίζ. 72 χιλιόγρ.

» μέσου »
» καλής πτ.ιότ. »
» καλλίστης * >

76
84 »
96

Τέλος αί δύο μέθοδοι δύνανται νά εινε συ
νεχείς ή διαλείτονσαι,καθ’ όσον ή λαμβάνομεν 
δεδομένην ποσότητα έπι σκοπιό συμπυκνώσεως, 
ή συ/ιπνκνοϋμεν ϋδωρ τι άνανεούμενον άκα- 

ΕΞ A A AT Ο Ε

ταπαΰστως καί προιορισ μένον νά χρηοιμο- 
ποιηθή υπό τής /ιιας ή τής άλλης τών έξατ- 
μιστικών μεθόδιόν.

Ύπό οικονομικήν έποηιιν ή βραδεία έξάτ- 
ιιισις καί ή γινόμενη έν θερμοκρασία βρα
σμού διαφέρουσι πολν' έν τή βραδεία εξατμί
σει οί ατμοί ύψούμενοι ύπεράνω τοΰ ύγροϋ 
δέν δύνανται νά άνανεάινωνται, εί μή δταν έκ- 
κενοϋται ό περιβάλλων άήρ, τόν όποιον πλη- 
ροϋσιν υγρασίας, κατά συνέπειαν εϊνε φανερόν 
ϋτι μέρος τής παρασχεθείσης θερμότητος έ- 
χοηοιμοποιήίλη είς ϋέρμανσιν τοϋ άέρος άνευ 
ι1 η δε μ ι ας ώφε λείας.

Έν τή βράσει όμως δέν συμβαίνει τό ίδιον 
οί ατμοί ιϊκαταπαύστως άποδιιόκονται έκ τής 
επιφάνειας τοΰ ύγροϋ καί ή θερμότης χρηοι-
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/ιοπο/ε/τσι //όνον είς τό τά μεταβή τό ΰδωρ 
έκ της υγρός καταστάσεως είς την αεριώδη, 
Αφοΰ φθάση είς την θερμοκρασίαν της βρά- 
σεως. ΊΙ διαφορά αΰτη ένέχει πολύ μεγάλην 
σχουδαιύτητα καί μας αναγκάζει νά προτιμώ- 
μεν την ταχείαν έξιίτμηοιν η την βραδεϊαν εν 
τοοοντερ <5ιά τάς ανάγκης της κατατα/.ο'σεώς 
πρέπει ιά κάμιωμεν χονδρόν Αλας, και δεν 
δυνάμεθα τά ’ό κάμιωμεν τοιοΰτον, ε! μη διά 
τής βραδείας μεθόδου' δέν ιπε λοιπόν Απα
ραίτητον ιά έγκατα! είφωοει τήν μέθοδον ταν- 
την, Αλλά συγχρόνως έ.ππ ι·γχάιω/ιε.ν μίαν οι
κονομίαν άγοντες τότε διά τής έξατμίθ3ως 
τά διαλείματα είς τό οημείον τον κορεσμού 
των.

Τά έξατ μιστικα οικοδομήματα διατάσοονται 
κατά τρόπον λίαν διάφοροι" διά τήν βραδεϊαν 
εξάτμιση· εΐι ε ί'πάι οίκτον τδ μέρος τής στέ
γης τδ καλνπτον τόν λέβητα' τούναντίον δια 
τήν ταχεϊαν έξάτμισιν τά πάιτα παρημετοισι 
κεκλεισμένα, Ιξαιρονμενσν τον χρόνου, καθ 
ον ζιεριον/.λέγομει τό άλας.

ΊΙ μεγάλη δαπάνη ιίιε ή τον άνθρακες' 
έακέφθησαν ιά εΰροιοι τά μέσα, δι’ ων να 
χρησι/ιοποιήσωσι τήν θερμότητα ίσον τό δυ
νατοί· τελείως' καί. λοιπόν, έπειδή οί δεξομε- 
νηί εχοϊΌΐ πάντοτε μεγάλην Ιπιτράνειαν καί ό- 
λίγον βάθος, χρησιμιποιαΰσι τάς άπολλυομέ- 
νας τών εστιών φλόγας είς θέρμανοιν τών ο
λίγον ανμπνκι '-υμένων διαλυμάτων' τέλος εις 
τινα μηχανήματα δοκιι άζοι σι νά ιίναλομβά- 
νωσι τήν θερμότητα, ήτις παρασύρεται νπο 
τοΰ υδατικού άτ/ιοΰ.

Έν τή καθαρά κα’ι Απλή εξατμίσει έχουσι 
δεςαμειάς έπιφανείιις μέν 150-200 μέτρων 
τετραγωνικών, βάθους δέ περίπου, νπε- 
ράιω δέ τοποθετοΰσιν ί’να ξύλιιον κύφινον 
προοχνιομένον ιό διευκολένη τήν έξοδον τοΰ 
ατμού. Είς τήν Αρχήν τής ί'ερμάισεως σχη
ματίζεται έϊδύς τι άτμοΰ περιέχοντας τάς πη
λό δεις ΰλας καί τά οργανικά προϊόντα, δυνά- 
μεθα δέ ιά καιαοτήσωμεν πηκτότεροι· τόν 
Ατμόν τούτον τή προσθήκη βοείον αίματος, 
υπέρ διά τής πήξειίις του έπισπα καί συνα
θροίζει πάσας τάς Ακαθαρσίας ταύτας· τό 
Ί αινόμενον δέ τοϋτο είνε Ανάλογου προς ε
κείνο, σ.τερ παράγετσι έν τώ καίίαριαμω τών 

ο/Ίων διά λευκωμάτων ώώιν.
.1/ίτά τήν Αφαίρεση- τοΰ άτ/ιοΰ τούτου ά- 

ποσύρομεν έν αρκετά άφθονον εναπόθεμα, 
σχηματισθέν έκ διπλών Αλάτων τιτάνιας' τδ 
εναπόθεμα δέ τοϋτο δύναταί νά έ.πιταχυνθή 
τή προσθήκη καυστικής Ασβέστου, ήτις κα
τακαθίζει τά θειϊκά 'ίλατα, τά όποια θέλοιιεν 
rd ι’ιφαιρεσω/ιεν έκ τής άλμης' ή κατακάθισις 
δέ αΰτη .ααρά;εται πολλάκις έν αρχή καί είς

τό τέλος τών εργασιών καί εν γένει οσάκις κά 
μνομεν νέαν προσθήκην ιϊλμνρυϋ ΰδατος.

Βιομηχανία τίι<· Σταΰόούοτηι*

Ε’ς τήν ΓΤρωσσικήν Σαξωνίαν,μεταξύ Στασ- 
ησύρτης καί Άνχάλτης υπάρχει ίν ισχυρόν Α
λατούχοι· στρώμα, τό όποιον παρουσιάζει μέ- 
γιστιιν έιδιαφέρον ι'νεκα λοιπόν τής σποιδιιιιί 
τητός του καί τών ιδιαιτέρων χσρηκτηριστ ι - 
καιν τής έκ/ιεταλλει'σεο'ς του πρέπει νά κάμω- 
μεν ίδιον λόγον.

Μόλις κατά τό 18-10 ήρχισαν ιά σπουδή- 
ζωοι τούς σωρούς τής Στασφούρτης, ενεργή- 
σαντες σειριιν διατρήσεων, ιιί'τιιις έπέτρεη'εν 
τήν μετά 1(1 ή 12 ΐτη έναρξη- τής έκμεταλ- 
λεύσεως. Πριν φθάσωσιν είς τδ ιιρνκτσν άλας, 
πρέπει νά περάοευσι πολλτι γεωλογικά στρώ
ματα :

Ιον. Στρο'ματα πρι τη άτι ι· σχι ιιατισ/ιι.ΰ, 
εχοντα δύναμιν !> μέτρων εν Στατφι ϋρτη καί 
ίν Άν χάλτη.

2ον. Ψαμμόλιθοι ερυΐ'ρωποί, ύπι'γαιοι καί 
όποκύανοι, ιιν αμεμιγ/ιένοι μέ άσβέστιιν ναί 
αργίλιον επί βάθους 1!/2 μέτρων.

2θν. Σγιστύλιΐίοι χρωματιστοί, Αιαμεμιγ- 
/ιένοι μέ. γίφον καί Ασβεστίου καί πιιρηκολον - 
θούμενοι υπό στριίμιιτκς άσφαλ.τι!δι ι·ς Αργί
λου, πάχους εν συνό/ρν 70 μί'/ρις 150 μέτρων.

Τότε εισερχόμενα είς τί(ι· πείράν τών ά/α- 
τού'χων σωρό ν, όπου κατ’ Αρχάς Απον'ό ιιεν 
ί'ν παροκιηάΙ'εμα αλάτων μι βάσιν ποτασσίου 
σοδίου καί μαγνησίου, διαιρούμενου είς τρία 
διαμερίσματα.

ίον. Λιαμέριεμα τής Καρνολίττης (20 μέ
τρα) περιέχον χλωριοΰχον ποττασιον καί μαγ- 
τ >/σιον.

2ον. . Ιιαμέσισ/ια της Κεζερίτης (20 μέτρα) 
οπού τά ίίειϊκ'ί άλατα ίπικρατοΰσι.

3ον. ίιαμέρισμα τής Παλιιχαλίτης, οπού 
εύρΐσκομει· τδ χλωριοΰχον σόδιον πονοδευόμι - 
νον ύπό αλάτων Απληστων ΰδατος.

'Υποκάτω εύρίσκεται τδ δρνκτδν άλας τδ 
όποιον ^χει δύναμιν ατελώνς όριζομέννμ· άλλιι 
νπερβαίνουσαν βεβαίως τά 100 μέτρα. Τδ 
άλας τοϋτο είν ε ΰ.κίφαιον μέ. χονδρούς κόκκους 
και περιέχει ενίοτε ΰδωρ παρενι'λετικύν.

Τά γεωλογικιι ταΰτα στριίηιιατα δέν ν.πάρ- 
χονσι /ιόνον μεταξύ Στασφούρτης καί ’.·ίν- 
χάλτης, αλλ' ατοτελοΰσι μέρος απείρου στρώ
ματος, τό όποιον έπεκτείνεται μέγοι τοΰ “.·1λ- 
βιος.

ΊΙ έκμετάλλευσις τοΰ όρυκτοΰ τούτου άλα
τος γίνεται κατά τους συνήθεις τρόπους καί 
Λεν είνε ιϊνάγκν/ νά ενύιατοίη’αιιιεν πολύ ιίς 
αύτήΐ' μάς ενδιαφέρει όμως πολύ η χρήσιμα- 
ποιησις ιών συνθέτων ορυκτών τών καλουμέ

νων Πολυχαλίτου, Κεζερίτου καί Καρναλίτου, 
τά όποΰα είνε αί σ.τουδαιόταται πρώνται ύλαι 
είς τήν κατασκευήν τώ>ι· Αλάτων ποτασοίου καί 
μαγνησίου.

Ύπό χημικήν εποφιν ίύοΰ ποια άλατα πε- 
ριέχουσι τά ύπό έκμετάλλενσιν ευρισκόμενα 
διάφορα στρώματα.

Ό Πυλυχαλίτης είνε πολύ.τλοκον θεϊκόν 
άλας, συνδυασμένον μέ ΰδωρ, εχει δε βάσιν 
τιτανίαν, ποτάσσιον καί μαγνήσιον διαλελν- 
μένος Αφήνει ίι·από>ΐ)εμα θειϊκήν τίταιον καί 
τάς γαιώδεις ΰλας, αίτινες περιέχονται εν 
αυτά).

'() Κεζερϊτ.ης σχηματίζεται κατά μέγα μέ
ρος υ.τότοϋ θειικοϋ μαγνησίου, συιδυασμέιοι· 
επίσης μέ ύδωρ.

Τέλος ό Καρναλίτης Υποδιαιρείται είς πολλ.ι'ι 
ορυκτά κατιι τδ μάλλον καί ήττον εί’διαχιόοι.-

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣΑΙ ΑΓΡ1Α1 ΦΥΛΑ1 ΤΗ£ ΒΟΡΝΕΟ
(EIKQN ΣΕΛ. 241)

Ό “Αγγλος εξερευνητής Pyke, επισκεφθείς 
τάς αΰτόχθονας φυλάς είς τά βόρεια τής νήσον 
Βόρνεο, διηγείται πράγματα λίαν παράδοξα 
περί τών ιθαγενών.

Οί Σουλού, οι Τιττάγκ καί αί Βαζκον, κα- 
τοικοΰντες έν τή βόρεια) Βόρνεο. δέν έγκατα-- 
λείπουν ποτέ τάς δχ&ας τής θαλάσσης, συζών- 
τες έν δμονοία μετά τών Ινδών, Μωαμεθανών 
καί Κινέζων, οί'τινες Αποτελοϋσι τήν άνωτέραν 
τής μεγάλης νήσου ιμυλήν.

“Αλλοις τε >/ ειρήνη αΰτη μεταξύ Αγρίων καί 
Μο>α/ιεθανών νφίσταται ύπδ τον ορον /ιόνον 
οί πρώτοι ντί δεικνύομαι πρός τούς άλλους άπό- 
λυτον εύπείθειαν πλι/ρη φόβον.

Έάν τυχόν εις Σουλού ή Τιτ ·γκ προοβάλ- 
λη οπαδόν τινα τοΰ Μωάμεθ όχι μόνον ό πα
θών έχει δικαίωμα νά τιμωρήση τόν υβριστήν. 
Αλλά και ολη ή μτοαμεθανική φυλή απαιτεί έξι- 
λέωσιν.

Έν σώματι λοιπόν έκστρατεύοντες. κατεδα- 
φίζονσι τάς καλύβας τοΰ χωρίου, είς τό ήτοΐω· 
Ανήκει ό υβριστής. ".-Ιν δέ οί άγριοι έπιδοκιμά- 
σουν τον ομόφυλόν των, γενικ’η έ.πακολουθεΰ 
σφαγή αύτών. Συνήθως λοιπόν οί δυστυχείς ζη
τούν συγχώρηση· από τούς ισχυρούς Μτοα/ιεθα- 
νούς, οί'τινες τότε εύχαριστοΰιπαι ύποβάλλοντες 
μόνον τούς αρχηγούς τών Αγρίων εις η ρικτάς 
βασάνους. Τούς δένουν τάς χείρας καί τοί·ς πό- 
ύας έπί δύο δένδρων, ό'ιστε τδ σώμα των ν’ ά- 
ποτελή γέφυραν. 

στα· αλλά κατά μέσον άρον δυνάμεθα τά εΐ- 
πωμεν att τδ διχλωριοΰχον ποτάσσιον και μα- 
γνήσιυν δεσ.πόζουσι.

ΊΙ έ? αλατον εκκλησία

Εϊ.τομεν άτι Ινίοτε. ύπό τήν γήν ευρίσκε- 
τα/ ά'Αας ε.· μορφή κρυστάλλων, τδ γνωστόν 
ύτδ τό υνοιια Α ρ υ κ τ ό ι· ά /. α ς. ’Εν 1>ιε- 
λίκζκηι τής Αύο’ρι'ας ίξιίγοεσι τό άλας υπό 
τήν γήν, διά μέσου φαεάτωΐ' καί. στοών. ’.Από 
έ.ξακοσίων ετών έκμει αλεύονται τά υπόγεια 
ταΰτα, κατήντησε δέ αληθής ύπδ τήν γήν πό
λις νιί διασκευασθή, μέ οδούς και πλατείας, 
οικίας καί καταστήματα, ώς καί έκκληαίαν. 
Άκριβιος τήν περίερον ταύτην εξ άλλ.'ίτσς εκ
κλησίαν δεικνύει καί ή ήμετέρα είκοίτ.

—All —

Έπί τώ θεάματι τούτο') οί πίθηκοι όρμώσι, 
διότι ευχαριστούνται πολ·· νά διέρ-χωνται έπί τής 
Ανθρώπινης ταύτης αίιόρας. Μόλις δέ οί δυστυ
χείς βασανιζόμενοι έκ τής φρικιάσεως κινη- 
θώσιν, οί πίθηκοι έκ φύσεως άγριοι, δάκνουν 
τάς σάρκας τεον Οιγτάτων καί καταγίνονται είς 
παντοειδείς φαιδράς δι’ αυτούς Ασκήσεις. ΙΙη- 
δοΰν Από τοΰ ένό; είς τόν άλλον. Αφίνονται νά 
πέσουν καί κρεμώνται Λναπαυτικώς καί διά τών 
εκκριμάτων των λ.ερώνουν τάς πληγάς τών δυ
στυχών αυτών πλασμάτων, τά όποια τέλος ίγ- 
καταλείπονι· καταπληγωμένα, τεμαχισμένα, όταν 
τά όρνεα ι’σφραθέντα τήν λείαν έπιπέσουν κατ’ 
αύτής.

Ό ταξειδιώτης Απο/ιακρννόμενος τής Ακτής 
τής θαλάσσης καί είσχωρών εντός τής νήσου, 
πάντοτε πρός βορράν, συναντά, μίαν φυλι/ν τών 
Έτουσσίν. ·

Πόθεν προέρχονται. ; Ιίοίοι οί πρόγονο! των ; 
ΊΑ Αρχηγός τ«>ν έδήλωαεν εις τόν εξερευνητήν 
Pyke, ότι κατάγονται Απδ κολοσσαίου τινός κυ- 
νός. ΙΙραγματικιύς ·< έξιτάζων τήν ιδίαν αυτών 
όφιν καί διαμόρφωση·, δϋ> αται νά πιστενση ότι 
κατάγονται ά.τό Κινέζους, άλλοτε ι’ιποκατεστη- 
μένους είς τήν νήσον καί νυ/ιη ευθέντας αύτό- 
■χθονας γυναίκας.

Οί Ντουσούν απεχίύΐνονται ση όδρα τους έν 
εΐί νήστο Μιοαιιιθανούς. Ι·.!ι·ε /ακρόισω/ιοι, αρ
κετά κανονικοί καί ισχυροί, κάτοχοι δε πολλής 
ευκινησίας καί θιίρρονς.
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
Ή γή δέν είνε ακριβώς στρογγυλή, τούναντίον δέ τείνει, λόγω συμπιέσεα'ς, νά 

λάβη σχήμα πυραμιδοειδές μετά τεσσάρων πλευρών καΐ τεσσάρων κορυφών.

(Ίδ- άρΟοον έν σελ. 243)

Γνήσια δε τέκνα της φύσεως, Αποστρέφονται 
τα ενδύματα. Μόνον γύρωθεν τής μέσης θέτουν 
εϊδος ζώνης καΐ σπανιότατα επιθυμούν χιτώνα δ- 
μοιον τών Μαλαίων 'Ινδών ή τών υπερήφανων 
Μωαμεθανών.

Είς τους περί τας οικίας των κήπους ό βάμ
βαξ εύρίσκεται ίν Αφθονία, γνωρίζουν δε κάλ- 
λιστα αί σύζυγοι νά τόν κλώσουν. Εϊνε πρός 
τούττις κάλλιστει αγρονόμι ι. Χοίροι, όνοι, αί
γες καΐ βόες διαιτώνιαι εις τά προαύλια τών 
καλυβών των. Οί δε θαυμάσιοι κάνες το»·, ά- 
πολα/ιβάνονσι μεγίστου σεβασμού παρά τών κυ
ρίων το»ν, όχι τόσον διότι εϊνε καλοί φύλακες, 
Αλλά καθότι κατάγονται καΐ αύτοΐ έκ τοΰ κοινού 
προγόνου .’

Εϊνε δε οί κΰνε: ούτοι τρομεροί διά τήν Α
γριότητα καΐ γενναιότητα. "('ταν, επί παραδείγ- 
ματι, τίγρις τις Ιπιπέση κατά τίνος βοός ό φύ
λαξ κύων δεν διστάζει λυσσώδους νά Ιπιπέση 
κατά τοΰ θηρίου καΐ διαφεύγων τους ονυχάς του 
νά νποχωρήση, ινώ\ επί τοΰ σώματός της χαί- 
νο.υν πολλοί τρομεροί πληγαΐ, ό δε ύπε ασπι- 
στής κύων έξηπλώθη νεκρός επί τής χλόης.

'Εν τώ μεταξύ δμως τής πάλης τά ζώα εσώ- 
θησαν διά τής φυγής.

Αί οίκίαι καΐ <ί σταΰλοι εϊνε κατασκευασμέ
νοι εκ βομβού, ορθογώνιοι και κλειστοί. Αί 
μεγαλείτεραι έχουν μήκος 20—25 μέτριου. 
Μέγας διάδρομος ιις δύο χωρίζει τό εσωτερι
κόν, έφ' ου Ανιίγονται αί θέροι τών δοτμα- 
ματίιυν. Έν ταΐς καλύβ ις τοιν ό επισκέπτης 
θά ΐδη κρεμμάμενα τά όπλα των καΐ τά Αλιευ
τικά εργαλεία. Καίτει δε οί Ντουσούν εϊνε ειρη
νική φυλή, βλέπει τις πολεμικά όπλα καΐ τρό
παια, δηλαδή κεφαλάς νεκρών κοπεισ'ν εν μά- 
χαις ή έν τινι πάλη μετ' εχθρού.

Τις διατηροΰοιν εντός κανίστρων ή υδριών 
καΐ κατά τος επισήμους οικογενειακός εορτάς 
τάς εκθέτουν, ό δε Αρχηγός τής οικογένειας 
διηγείται τήν ιστορίαν των, ήτις πολλάκις ε’νε 
Ατελεύτητος.

"Οτα·· ό Ντονοουν δεχθή επιφανή τινα επι
σκέπτην βυθίζει τήν χεΐρα του είς εν τών κα
νίστρων, τά όποια θεωρούνται πολύτιμα αν 
εϊνε πλήρη κεφαλών, καΐ σύρει υπερηφάνως 
ξηρόν καΐ τρυπημένην κεφαλήν, ήν θέτει είς τό 
κοΐλον μικρός μετάλλινης Ασπίδος. Οΰτω πα
ρουσιάζει είς τόν ξένον τό τρόπαιον, ευχόμενος 
αύτώ νά κόψη τοιαύτας πολυαρίθμους καΐ Α- 
φίση είς τά τέκνα του πλουσίαν συλλογήν. Εΐτα 
υποκλίνεται, ύπεγείρεται καΐ δι' Ακοντίου κτυ- 
πών τόν κύκλον τής Ασπίδος ταράσσει τόν Αέρα 
Λπά τους βροντώδεις ήχους.

Τί πρέπει δε νά κάμη ό φιλοξενούμενος, πρό 
τοΰ έγκαρδίου αυτού δώρου; Έάν εϊνε ομόφυ
λος γνωρίζει φυσικά τους όρους τής συνήθουςέθι- 

μοτυπΐας τής φυλής του, ή έάν εϊνε Τιτόγη, 
έν γνώσει πάλιν τών περιέργων αύτών έθί 
μων, θά λάβη διά τής Αριστερός τό πινάκων 
με τήν κεφαλήν, θά έκφραση τήν χαράν του 
καΐ χαριέντω: δι’ ενδεικτικού σημείου θά δείξη 
δτι εύχαρίστως θά έκοπτε καϊ τήν κεφαλήν 
του, προσφέρων ταύτην είς Ανταμοιβήν τφ τι- 
μήσαντι αύτόν οικοδεσπότη.

ΙΙοτέ δμως εΐς Ντευσουν δεν θά έκαμνε τοι- 
οΰτό τι δώρον είς Μωμεθανύν, βέβαιος ών, δτι 
ή καλή τον διάθεσις θ' Απεκρούετο. 'Οπότε όλη 
ή οίκογέγεια έδει νά όρμήση 'κατά τοΰ νβριστοΰ 
και Αποκόφασα τήν κεφαλήν τον ν' αύξηση τό 
περιεχόμενον τοΰ τροπαιεφόρου κανίστρου της.

Αυστυχία δμως είς αύτούς έαν οί συγγενείς 
τού έξαφανιοθέντος Μωαμεθανού ένοήσουν τόν 
φόνον. Ό θάνατός του τότε, θά έδιδεν είς τους 
πιθήκους πολλάς αιώρας.

Τι Απαίσια τρόπαια τών νεκ.ροκεφ αλών προ
έρχονται όχι μόνον έκ τών συμπλοκών κα'ι μα- 
χώ μεταξύ τών διαφόρων φυλών, Αλλά καΐ εκ 
τής αυτής φυλής. Οΰτω άν π.χ. νεάνις τις δεν 
Ανταποκριθή είς τά αίσθή ατα εύαισθ έμου τίνος 
νεανί υ τί)ς φυλής της, συνήθως γίνεται θύμα 
τών Απαίσιων εκείνου ενστίκτων.

Ό περιφρονηθεΐς κρύπτεται είς τό δάσος καΐ 
περιμένει τήν ίκλεκτήν του, ήτις πάντως θά 
έλθη είς τήν πηγήν, με τήν ιδιόρρυθμον ’Ιν
δικήν υδρίαν.

Καΐ ένφ ή δυστυχής Αμέριμνος σκάπτει επί 
τού διαυγούς καθρέπτου, βλέπουσα τό πρόσω 
πόν της και αναζητούσα ολως Αθώως τά χα
ρακτηριστικά τοΰ εύνοουμένου της, αίφνης ρί- 
πτεται κατ’ αύ ής ό περιφροι ηθεΐς καΐ Ασπλάγ- 
χνως πιέζων με τά νευρικά του γόνατα τήν πλά
την της, εκβάλλει φωνάς μίσους και Αγάπης, 
τήν Αρπάζει Από τήν κόμην καΐ μανιώδης τής 
κόπτει τήν κεφαλήν.

Καΐ τό μεν πτώμα Αφίνει ώς λείαν τών 
ζώων, τήν δε κεφαλήν φέρει έπιδεικτικώς είς 
τό κάνιστρόν του, ΐνα συνενωθούν αί νεάνιδες 
τής φυλής του καΐ ένοήσουν τί θά ταΐς στοι
χίση άν δεν Αγαπήσουν τόν τρομερόν αυτόν Α
γριάνθρωπον !

Συλλέκτης
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΚΟΝΟΣ

Πώς κατορθοϋται,ώστε ί'χοντες ίνιόπιον ήμών 
εικόνα ή σχέδιον νά δυνάμεθα ευκόλως καί πι- 
στώς νά τήν άντίγράψωμεν ;

.Ιάβετε τεμάχυ ν τετραγωνικής υλάου,ήν προσ
αρμόζετε καθέτως έπί μελανής ξύλινης πινακί
δας, παραπλεύριυς δέ. τής Γ·αΛου προς το έκεΐ- 
δεν μέρος θέτετε εικόνα ή σχέδιον ιχνογραφίας.

'Ηδη αν τοποιΊετηθήτε ούτως ό'ιστε ή οπτική 
ακτίς νά διέλθη πλαγϊως διά μέσοι· τής υάλου, 
διι παρατηρήσητε λίαν ευκρινώς τήν εικόνα τον 
σχεδίου εντεύθεν τής ίιάλον.

Και τότε είναι εΰκολον ν ΐ χαράξητε αυτήν ίπί 
λευκού χάρτου διά μολυβδοκόνδυλου. div έχετε 
ή ν’ ακολουθήσετε τάς γραμμάς τοϋ σχεδίου. 
Ίο προκεί/ιετον πείραμα είνε ώραϊον μάδημα 
διά τοτ-ς Αρχαρίους τής ζωγραη ικής.

Φ. Π.

ΩΦΕΛΐΜΟί ΓΝΩΣΕΙΣ

Τό ύι”νοι, καί ή Οεοιιότης

’.l,7<i7’ei’,;'W τό πολύ δέρμα, δπως καί τά 
πΟ'.ί· ι/’ ’χρά, καθόσον ή μ'ν μεγάλη δερμότης 
καταστρέφει το δέρμα. τό δέ ιν';’ι ψύχος ΑΛλοιοΐ 
τά εσωτερικά ήμών όργανα.

. ....
'll τοοοίι και ο αηο

Ό καλτιτερος φίλος τής ανθρώπινης όπάρ- 
ξ;·ως είναι ή τρ·"/ ή και ό αήρ. Εκλέγετε υγιει
νός τροφάς και ιίέρ-ι καθαρόν κα'ι θά διάγετε 
βίον ευχάριστοι· και μακροχρόνιον.

ΊΙ έργαϋία

ζΐιατί μάς ώφελεΐ ή εργασία ;
Ίιότι Αποσπαται το πνεΰμα και ή σκέψις ίκ 

ξένον κακού Ιδάφους, δπερ κατακτά εκ τοΰ ίδιου 
κόπον.

■ϊί-
Τό πνείτμα

Ή ίργασί ι εΊνε Απόρροια πνευματικής κατα 
βολής και Αναγκαστικής θελήσεώς.

ΣΚΕΨΕΙΣ
Ό Αγάπιον τι </ υσικώς,Αγνοεί τήν ίδιύτητάτου.

·»■
'Ο μηδέποτε Αγαηήσας πρέπει νά ήνε τυι/λός.

·»■

Το '/.ρή.11·'1 όεν είναι πάθος, είναι Ανάγκη.
·«·

'Ο η ϊλι ς ουδέποτε Ίναι διαρ ής, άνευ συμ- 
η έροντος, έκτος άν ή φιλία μετατροπή είς Ανού
σιον συνήθειαν.

-α·

Το ψύχος και ή θερμότης όμοιάζουσι μέ. τήν 
ψυχρότητα και τήν αγάπην. Ουδέποτε παρουσιά
ζονται ήνωμένα, πάντοτε δέ κεχωρισμένα.

'Ο ουρανός κα'ι ή γή τότε μόνον θά ενωθούν 
ιίπόταν εόρεδή τρόπος νά σιγήσουν τά πάθη.

■«·

Οί ό<1 θαλμοί,τό στόμα κα'ι αί χεΐρες συγκρο
τούν το Ανθρώπινον γένος. ’Άνευ αυτών δά με- 
τρέπετο εις Αγέλην λύκων καί τίγρεων Αδεσ τότων.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΓΛΗ

Τό ΚοιΟαοάκι και αί ΙίνόταιV V
Πολλοί Ινογλήδησαν κάποτε από εκείνα τά 

λευκά σπυράκια, τά όποια βγαίνουν είς τό ά
κρου τοϋ βλεφάρου και τών οποίων ή έμφάνη- 
σις επιφέρει σνμφόρησιν και φλόγωσιν ίίλου τοΰ 
πέριξ ιστόν.

Ευθύς ώς φανή ό δυσάρεστος αυτός επισκέ
πτης επιδέσατε ίπί τοΰ οφθαλμού σας εν θερ
μόν κατάπλασμα διά νά επίσπευση τήν ώρίμαν- 
σϊν του.

.Ιιαταράτεεε κα'ι Ανανεώνετε τό κατάπλασμα 
έπί μερικάς ώρας. Κάμνετε πλύσεις μέ βορικοΰ- 
χον ί'δωρ θερμόν καί τό κριθαράκι ταχέως ε
ξαφανίζεται. .1ί κύσται Απαιτούν τήν συνδρομήν 
τοϋ ειδικού όη δαλμολόγου. Μή τ >ς συγχέετε μέ 
τά κριθαράκια. .Ιι’· αί σχηματίζονται επί τοϋ ν- 
μένος τοϋ βλεφάρου, προξενούν <5έ φλόγωσιν.

'Ο Ίαιοός· due

Λιιι/.ίξιι·.; ιοί- Ιό)./·ι·ι· 
καίίψ,ίμυΐ· κ. VALE'

R(EN GROFFIER.

Αναμνήσεις

Εξ Αθηνών

.Ιιακεκιιιμένος καθηγητή;, βιιίίί; γτωγοάη η;, λάτρη; 
ιών αρχαίων ι<νιΙΙ"·",>·, κα'ι ϊί)ία>; τιμ 7 Αληνική .· ΙΙιι- 
/.ιιιάί τίτοχής ύ κ. Valericn Ιί ιυΓΙ'ίοΤ, δέν καίει κα· 
δημερινως δεικνί'ων τάς :τρά; ιήν Έλί/δα συμπάθεια;
ιον.

Ταξε.ιΜαας τείενταίω; μέχρι; ’Αθηνών,καί ΰποκο- 
μ·οα; τάς κυλακευιικωτέρα; δι’ήμάς ι'ντν.τώσει;, εΐέ- 
Οεσί πράμηνί; if ϊκτενεΐ διαλι'ξτι τά περί τήν Ί /.).ά- 
ϋιι ύπά κυ/.λιτε/νικϊ,ν καί γραφικήν ϊπο’ΐ'ΐν. Ίέ ίκί- 
/ιζις ιιϊιη, ήτις ίί.ιι/ά γιάραν ΐν τή α θ ιι'η:ι τ<»’ Pillais 
(le Bourse τής .k-Svos, εατίηθη ιτιά .τΐ.ήηον; ίπιτ»- 
χίας. Ίώ'σμος μέχρι ααφνξϊας είχε πληριΰαιι τήν εϋ· 
ρεΐαν εκείνην αίθουσαν διά νά άκοίση τΰν κ. GrotfuT, 
τοΐ· ιίπιιίιιν ή ρητορική είνε .ταντοϋ γιοιστί/. Καί άλη- 
0ί!>ς. '<) κ. Gnd'1'icr περιΐγράφε ιιε ά τοοαίτης ακρί
βειας καί /.επτάτητος τ.\ν ιίι,μι.αν 'ίίλλάδα (όΠοις 
τήν ώνύμασε), τά άοχαία της μνημεία, τί.; Αθήνα; μι 
τ·'ν γιι/.α>·όι· τον οέρανάν, και τέ/.ο; τήν >■·>■ ;αν μη; 
'.άκηόπο/.ιν, ωσιε ιίικα.'ω; ά.τιοπααε τ ι ένθιη σαύδη 
χειροκρυτήμιιτα tor κοιί'ον.

/ή; ίΐιαλεςεω; λοι.τ'ν ταίιης παραθέτομε? ιι.τοσπα- 
σματα τινά, είς τά άποία οί άναγνώσται μας Οά ενρονν 
άν όχι τήν ρητορικήν δύναμιν το' κρώτοτύπον, K'S 
ιδέα; ΰιιω; τον α ο φ ο ΰ κ α 0 η ;■ η r ■ .

Έφθάσαμεν. . Ιι’ όιίγιΐς λοιπόν ήμέρας διι 
γίνωμεν συμ.τιιλίται τοϋ Περικλεούς, τοϋ Θε
μιστοκλέους, τ ώ Άριστείδου, τοϋ Πλάτωνος. 
Μοϋ φαίνεται, ότι θά ίδω διερχόμενον τόν 
Άλκιβιάδην, θ' ακούσιο βρουτοφωνοΰντα τον 
\ημοσΐ)ένηυ, διαλεγόμενον τόν Ιιογένη, γε· 

λωτοτρο.τοϋντα τίιν '.Ιριστοφάνη, φάλλοντα τόν 
"Ομηρον, τόν Πίνδαρον, τόν —’οφ.ικ/.ή.......  .1/'
εϊ.αφρίν τό βήμα εψαύομεν αόιήντήν πρανο- 
μιοϋχον γωνίαν τ/ ϋ ιιΠαλαιοϋ Κόσμοι » ό.του 
τό ώραϊον ιδεώδες α τεκα’.όφδη πρό τώ>ι· αι·- 
ι7ρι0Γπον υπό τΐμ· και'Ιαριυιέραν καί τιρμονικιο- 
τέραν μορφήν, όπου τά γράμματα, αί ιόραίαι 
τι'χναι, ξφθασαν μέχρι τού ακροτάτου σημείου 
τής δόξης, όπου ήιτ'Ιιοενό εκλαμπρότερος, ό 
τελειότερος πολιτισμός, όν ή Ανθρωπότης ~χι ι 
να επίδειξη. "Απασα ή η ιλολογία μας, ή αι
σθητικά μας. εκεί έχουν τάς -ιηγάς των Γό 
περισσότεροι τής I'αλλικής γλ··ίσση; κ.-.είει εν
τός του ρίζας έλληνικάς- πιϊσαι αί λέξεις πρό 

αίο.ι/'·)· ίγ::ιΊ'ήίίησαν είς τί,ι· δείαν αυτήν πά
λιν,τήν αιωνίως έιδι-ξον,ήτις έδέχθη εις τους 
κόλπους της καί ίπαϊδευσε τά ίΙα'·μασιά πνεύ
ματα τής οίκουμένης,τιι όποια επί παπύρου ή 
.ιεργαμι,νής έγραφαν καί έπί μαρ/ιάρου νγλυ- 
ψαντέι δειότερα έργα τά όποια δά δυνηδή ποτέ 
νιι πποουσιάση ή άνδρωπίνη ψυχή.

Έξερχόμεδιι τοϋ σταθμού. Μία άμαξα μας 
παραλαμβάνει, καί σιγι'ι σιγά μας όδι/γεΐ διτ'ι 
τής όδιώ Σιαδιού εις τήν πλατείαν τοϋ Συν
τάγματος, όπου ίξελέξ ιμεν ξενοδοχεΐον. . Ιια- 
κρίιομεν ατό καιρού είς καιρόν τήν Άκριίπο- 
λιν, ΰ.τερηφάι ιος αναρριγώμέι ην ε.τΐ τοΰ μο- 
νοτόνου, θαυμάσιου, φωτολούστου βράχου 
της. 'Ακρόπολις! ΊΙ πόλις τών Θεών, ΰπερ- 
κειμένη τής πόλεως τών άνιΊριόπων, καθημένη 
επί τής ίδρος της, ομοιάζει, εναέριοι· νήσον, 
μαγευιικόν όραμα. Αιαγρά'ρει καδαρώς τάς 
στήλας της, τά έ.τιστήλιά της, ίιόοςα λείψανα 
τοϋ μεγάλου παρελθόντος τών ’Αθηνών. Πρό 
τοϋ θεάματος τούτου ή ψυχέ/ πλημμυρεϊ εν
θουσιασμού' έκαστος ζητεί άι· είνε δυνατόν 
μέ πτέρυγας νά πετάξη είς αυτό τό 'ύψος, με
ταξύ τιον θείων λευκών μαρ,αάρων...

Μετά τό γεύμα ή ποίησις αρχίζει νά αια- 
λαμβάνη τά δίκαιά της. Μέ αισθήματα 
κλασικής εύλαβέίας, καί σεβασμού, μέ. νεανι
κόν ακόμη ενθουσιασμόν διευθυνόμεθα πρός 
τήν Άκρόπολιν...

— Έδώ> ό κ. Grofficr έξισίορεΐ εκτενώς 
τά κυριιότερα σημεία τής’Ακροπόλεως.ΊΊ δια- 
κρίνουσα αυτόν ευγλωττία, χρωματίζει με τόν 
ζωηρότεροι· τρόπον τά ώραΐά μας μνημεία 
Π'ΐρθενιΰνα, Ναόν τής Άπτέρου Νίκης, Κα
ρυάτιδας κτλ. Έν τέλει αναθέτων είς τόν γα
λανόν Ελληνικό)· ουρανόν τήν φύλαξιν τών 
κοσμημάτων αύιών τής Οικουμένης, εγκατα
λείπει τήι· ’.Ικρόπολιν <5(ά νά ε.ίσέλδη είς την 
αληθινί/ν πόλιν τιον ’Αθηνών καί ήθογραφήση 
μερικά ταύιης σημεία.

Άνα ~hv τίόλιν
Κατεοχόμεθα τής Άκροτόλειυς· άς διιποέ- 

ξωμεν λοιπόν τήν ζώσαν σύγχρονον πόλιν, 
τιμ· πόλιν τοΰ ΝΧοΰ αίώινος.

Ττι λείψανα τοϋ παρελθόντος δέν κλλεί- 
:ιοι·σι : Πύλη τοϋ Ιόριανοϋ, Θησείου, Στήλ< ι 
τοΰ ’Ολυμπίου Ιιύς κτλ.
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Άξια ι7αυκασ/(οΰ εϊνε τινά τών »νεωτέρων 
μνημείων* τά όποια καλύπτει ή αρχαία περι- 
βολή. ’Ιδίως: Τό Πανεπιστήμιου με τήν πο
λύχρωμοι· Αρχιτεκτονικήν τον τό Εθνικόν 
Μονσεϊον, ίονικον ρυθμόν, δφειλόμενον είς 
τήν μεγαλοδωρίαν τοϋ κ. Βερναρδάκη- ή Ά- 
καδημία με τήν διακρίνουσαν ωραιότητα τοΰ 
μαρμάρου της, τήν κομψότητα τών ίυτικών 
στυλών της, τήν πλουσιότητα τών επιχρυσω
μάτων της.

"Οπισθεν τής ’Ακαδημίας, είς τούς πόδας 
τοΰ λόφου Λυκαβητσΰ, εύρίσκεται ή Γαλλική 
σχολή τών 'Αθηνών. Τό ίνστιτοϋτον αυτό ά- 
ριθμεΐ (> μαθητάς οί οί όποιοι διαμένουσιν έπί 
3 έτη. "Εκαστον φθινύπωρον βλέπει δύο πα
λαιούς νά φεύγωσι καί δύο νέους τά ΐοχων- 
ται.Οί ευτυχε'ς ούτοι θνητοί απολαμβάνουσιν 
ώς ταξειδιώται καί προσέτι ώς άι αζητηταί. 
Άναζητοϋσι τά ώραία λείψανα έν Άθήναις, 
Ιήλω, Ιελφοϊς ! ’.1 .' ”.4)· ήδυνάμην rd έπα- 

ναρχίσο) τήν ζωήν μου,θά ίξέλεγον τήν μαθη
τικήν ζα>ίμ· τής Δ'χολής τών ’Αθηνών, ναί ! 
μαθητής αιωνίως, έάν ή ευχή αϋτη ήδύνατο 
νά πρργματοποιηθή,

Αί οδοί τών Άθηνιΰν άρκετά περιποιημέ- 
ναι, ευρύχωροι, με κομψός οικίας πέριξ. 
Παντού βλέπει τις ιήν τάσιν πρός τό ώραϊον 
και ίο μεγάλοι·. .1ί πλατεϊαι, πλήρεις ζωής 
καί κινήσεως.

Ό πολιτισμός εισδύει. Τό «παλληκάρι* τό 
όποιον άνακινεΐ τήν λευκήν τον φουστανέλλαν 
όμοίαν (πλήν τοΰ χρωματισμού) με τό Σκω- 
τικόν Kill, σχεδόν δεν Αναφαίνεται πλέον. ΊΙ 
φουστανέλλα έξαφανίζεταΐ" ή εύρωπσϊκή ενδυ
μασία τή>· διαδέχεται. Τό αρχαϊον φέσι μ> τήν 
μακράν του κυανήν φούνταν, ύπεγώρησε πρό 
τοϋ ευρωπαϊκού πίλου.

Αί Άθήναι κλίνουσ,ι πλέον πρός τήν Ιΰ· 
σιν. Τά εστιατόρια, τά καφενεία, τά ξενοδο
χεία, πάντα κατ’ Απομίιιησιν τιΰν ΙΙαρισίων. 
Οί υπηρέται οί όποιοι σας περιποιούνται, ομι
λούν δύο-τρία Γαλλικά.

Διερχόμενοι τήν όδον Αιόλου, συνηντήσαμεν 
μίαν πρωίαν ενα όργανον ανακροΰον τό Έμ- 
βατήριον τής Άϊδας. Μοϋ έπήλθε> ή ιδέα ι·’ 
άναμιχθιΰ με τόν πέριξ όχλον" εΐς ταχυδακτυ
λουργός έξετέλει διαφόρους χειρισμούς, οί ό
ποιοι δέν ήσαν καί αξιοκαταφρόνητοι. Τό πε- 
ριεργότερον τέχνασμά του ήτο ό δεσμός είς τήν 
άκραν ένός μανδηλίου μιας δραχμής τήν ό
ποιαν μοΰ έζήτησε" μετ’ δλίγον έλυε τόν κόμ
βον κα! μάς έδείκνυεν εις τήν θέσιν τον νομί
σματος μου έν εικοσάλεπτου νικέλιον,τό όποιον 
μοϋ έπαρουσίασε μέ τήν λεπτήν εκείνην ευγέ
νειαν τών ταχυδακτυλουργών. Μοϋ έφάνη αρ
κετά ίνδιαφέρουσα αυτή ή μετατροπή τών νο

μισμάτων καί έξηκολούθησα τό παιγνίδιον 
πάντοτε όμως είς βάρος μου. Αί τέχναι βλέ
πετε εχουσιν Ανάγκην ενθαρρύνσεων !

Έξακολονθ οΰντες τόν περίπατον μας έφθά
σαμεν εις μίαν στενήν όδόν. Έκεϊ ελάμβανε 
χώραν ή εκφορά ενός νεκρόν. ΊΙ κηδεία ήτο 
επίσημος. Είς αρχιερείς προηγείτο.

Καλλίτερα ευκαιρία δέν ήδύνατο νά μοϋ δο
ν θή ίΥα ίδω μίαν άπό τάς ασυνήθους άυτάς τε- 
λετάς. Ό Gastoll Deschamps μοϋ είχε μά
θει, ότι. οί. ’Έλληνες όδηγοϋσι τους νεκρούς 
των μέχοι τοϋ κοιμητηρίου εντός ανοικτού 
φερέιρου, και ήμην περίεργος νά παρευρεθιΰ 
είς τοιαύτην κηδείαν.

ΊΙ επιθυμία μου ίκανοποιήθη καί άρκετά 
μάλιστα. "Οτε ό νεκρός διήλθε πρό έμοΰ, τόν 
παρετήρησα μέ τόσην προσοχήν, ώστε δέν δύ
ναμαι σήμερον νά εξηγήσω τήν συγκίνησιν 
τήν όποιαν ήσθάνθην πρό τοΰ αγνώστου αύ
τοΰ. Ιίυ· τόν διέκρινα παρά μίαν στιγμήν, 
αλλά θά τόν έπαναβλέπω είς όλην μον τήν 
ζωήν. ’Ακίνητος, μέ. αυστηρόν τό ύφος, μέ. 
τήν γαλήνην εκείνην τοΰ προσώπου τήν οποίαν 
ό θάνατος προσδίδει είς τούς νεκρούς, απήρ- 
χετο ύπα τόν Ανέφελου ουρανόν, ακολουθού
μενος άπό τους φίλους μέ τούς όποιους χθες 
άκόμη συνωμίλει. Παράδοξον πράγμα : μοΰ έ- 
πήλθεν ή ιδέα ότι μίαν στιγμήν θά ήνοιγε τούς 
ό·/ θαλ/ιούς τά στείλη εν τελευταίον χαϊρε εις 
αύτάς τάς γνωστός του οδούς, τάς όποιας διέ- 
τρεχε καθημερινώς καί δεν θά έπανέβλεπε 
πλέον ποτέ. Προφανώς ήμουν τό θύμα Απά
της...Έν τούτοις όμως άτεμακρύνθην κατα- 
συγκεκινημένος.

&

Σάς έσημείωσα τήν τάσιν τών 'Αθηνιΰν 
πρός τά Δυτικά έθιμα. 'Ιδού λοιπόν μία έν- 
δειξις ότι υ πολιτισμός εισδύει.

"Εν έσπέρας ή σύζυγός μου καί έγό>, έπε- 
στρέφομεν πεζή είς τό ξενοδοχεϊόν μας, άπό 
μίαν εκδρομήν είς τόν Κολωνόν. Έβαδίζομεν 
Αμέριμνοι, ότε είς θόρυβος Αρκετά γνωστός, 
ήκούσθη πλησίον μας. "Εν λεπτόν ακόμη έάν 
εμένομεν έπ'ι τής όδον, μόλις θιϊ είγωμεν τόν 
χρόνον ι ά συστήσωμεν τήν ψυχήν είς τόν Κύ
ριον πρό τοΰ δεχθώμεν έπι τών (ώμων εν αυτο- 
κίνητον.Εύτυχώς τό ένστικτον τής αυτοσυντη
ρήσεις έπρόφθασε νά ιιας σΐόση εις δλιγώτε- 
ρον χρόνον ή όσον αυτοκίνητου χρειάζεται διά 
νά συντρίιρί] δύο πεζούς. Δέν εΐχομεν Ακόμη 
προλάβη rd άνέλθωμεν έπί τοΰ πεζοδρομίου, 
ότε τό θηρίον διήλθε ιιέ ταχύτητα βολίδος έπί 
τών ίχνιον τών τελευταίων βημάτων μας.

ΊI σκόνη τής όδον, εύτυχής ότι ευρεν εύκαι- 
ρϊαν τιΐ μετακομισθή,ιίννψοιθη είς σχήμα νέ
φους, ισκότισεν έπ! στιγμήν ιόν ήλιον καί <ι· 
πεφάσισε έπί τέλους νά τοποθετηθή είς τά 

ί

πέριξ δένδρα, είς τά ένδύματά μας, εις τούς 
πίλους μας. "Οτε έπανείδα τήν οδόν, τό αύτο- 
κίνητον εύρίοκετο ήδη μακράν, Ασύλληπτου, 
άνο'ινυμον, άποκρύπτον τόν Αριθμόν του (έάν 
είχεν έντός τοϋ νεφελιόδους κονιορτοϋ.

"Ω ! Αύτή ή σκόνη τής ’Αττικής, έκνευρι- 
στική, Ανεξάντλητος. Όποια μάστιξ. ΊΙ Ελ
λάς πάντοτε ήτο πλούσια. Ό Όράτιος ιΰμί- 
λει ήδη...Αλλά μετά θαυμασμού: pulvoreiTl 
olympicum. Εϊνε μέν ένδοξος, αλλά καί πό
σον έινυπόφορος ! "Οπως ή θερμότης είς τό 
μέσον τής ήμέρας. Θερμότης κλιβάνου, ή ο
ποία πίπτει έξ ένός πυρπολουμένου ουρανού. 
Νομίζει τις ότι βρέχει πΰρ.

Αύτάς τάς καυστικός ώρας, αί δποϊαι προ
ηγούνται ή άκολουθοΰσι τήν μεσημβρίαν, θά 
ήδυνάμεθα, νά τάς διέλ.Οωμεν υπό σκιάν 
αλλ’ εΐχομεν διανύσει 3.000 χιλιόμετρα διά 
νά ίδωμεν τήν χώραν καί κάθε ώρα μάς 
ήτο πολύτιμος. Διεργόμεθα λοιπόν τάς ήμέ
ρας μας ώς ευσυνείδητοι περιηγηταί. Κάθε έ
σπέρας έπεστρέφομεν είς τό ξενοδοχείου κατά
κοποι, Αλλ’ ευχαριστημένοι. Έρρίπτομεν ί'ν τε
λευταίου βλέμμα είς αύτήν τήν Άκρόπολιν 
τήν οποίαν ή αρχαία ψυχή πληροί άκόμη με 
τούς αθανάτους παλμούς της, καΐ ήτο μαγεία 
ν’ Αποκοιμώμεθα,Αναλογιζόμενοι όλα τά βλέμ
ματα τά όποια πρό τόσα»· αιιόνων έστράιρησαν 
πρός τόν ένδοξον αυτόν λόφον, τόν αγαπητόν 
είς πάντας τούς λαούς.

Έκ Λνώνοί
ΧΡ ΔΙΛΜΑΝΤΟΠΟϊΆΟΣ

ΤΑΙΙ1 ΛΥΒΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

τάς μουσικά; τών 
’Αθηνών συναυλίας συ- 
νηθέσχατα πρωτοστατεί 
ή αβρά καλλιτέχνης τοΰ 
Ωδείου μας,Δνίς Τασι’α 
Αυμπεροποΰλου.

Μέ φωνήν γλυκείαν 
καί εΰστροφον δεικνΰ- 
ουσαν τέχνην καλλιστην 

έψαλλεν εσχάτως εί,ς τήν συναυλίαν τής «'Αρμο
νίας ωραιότατα, έξαναγκασθεϊσα δίς νά έ.τανα- 
λάβΐ) τό «an bras tic Γαίιηύ» τοΰ Levade. 

Πολλοί έπαινοι οφείλονται καί είς τήν Καν 
Φεράλδη διά τά εξαίρετα τής διδασκαλίας τη; 
άποτελέσματα.

II ΑΙΔΗΨΟΣ

(Συνέχει»· ·οε προηγοΰμενον οΛλον)

Δέον όμως νζ όαιλζ,σωμ.εν και πεοί καλλο · 
νης, ώς κζι περί έπικρατησάσης ενταύθα σχε- 
τ’.ζ.'λς ώρκιότητος. Έν πάσ-ρ όμ.χγύρει, συνα- 
νζστροφ·^, χορω η άλλ·/) συνκΟροίσει,πάντων τά 
βλεο.αζτζ ιδίως στρέφονται κζι στζο.ζτώσι 
πρός τήν κζλ.λιτέρκν ζκλλονήν. πρός τόν ώ- 
ρζ'.ότερον γυναικεΐον τόπον πρός τήν φυσικω- 
τέρκν χάριν κζί ζπ/.όττ,τζ, δι’ οπερ κζί ή γυνή 
σπεύδουσζ νζ υ,ζς εύχζριστήσφ περιβάλλεται 
διά τών καλλίτερων φυσικών κκί τεχνικών ά 
ποχρώσεων. Καΐ ενταύθα λοιπόν, ώς παντοϋ, 
δέν ελλειψκν τά περίεργα βλέυ.αατα καΐ τά 
πζρατζ,ρζτικά βέλη.

Καί Οά όαολογήσωαεν εύχαρίστως, οτι τό 
ρεκόρ εφέτος της ώραιότητος, καλλονής, αουσι- 
κής απλότητας κκί βασιλευσάσης χάριτος κκ- 
τεϊχεν ή κξιότιχ.ος σύζυγος τοϋ ΔιευΟυντοϋ 
τής ΈΟν. Τραπέζης Κζλααών, κυρία Καρβούνη, 
ήτις κατανοούσα έπαςίως τοΰτο, ώς πασζ τής 
έποχής ακς κζί τών συγχρόνων αξιώσεων γυνή 
περιεβάλλετο ζζί έκοσμ.εϊτο κζί ύπό τών λοι
πών τής κοσμητικής τέχνης μ.έσων. Τίτο λοι
πόν ή βασίλισσα τή; Λίδηψείου τότε καλλο
νής. ή κυριαρχούσα -ής συναναστροφής κζί ή 
έπιπλέουσα άπλότης κζί χάρις. Κζί ούτω; ή 
όμήγυρίς υ.κς μετά τών λοιπών Κυριών καί 
Δεσποινίδων άπετέλει τέλειον ουσιαστικόν κα
νόνα εντελούς συναστροφής, ωραίας παραστά- 
σεω; κζί ικανοποιητικής διασζεδάσεως· διερ- 
χόμεΟζ δέ τάς εσπερίδας μκς έν γενική ευχα
ριστήσει κζί ζδιζπτώτω άπολκύσει κζί χζρζ 
έν συζητήσεσι, πκιγνίοις κζί μουσική. Τό μέ
ρος άπήτει άλλως τε τούτο κζί ή περίστζσι; 
δέν Οά ηϋχετο ν’ άπολαύσωμεν πλείονκ.

Τήν έπομένην εσπέραν μετά τό ύεϊπνον έπη- 
ζολούΟησεν,ώς πάντοτε σειρά πκιγνίων έκ τών 
συνήθων έν τζΐς συνζναστροφζΐς γινομένων, ζ- 
τινκ ζζί έγώ παρηκολοΰΟησζ παρά τινι γω
νία τής αιθούσης, καΟήμενος μετά τοϋ κ. 
Βόγλη, οτε ούτος μοΰ λέγει :

— Ενθυμούμαι κ. ΙΙρίντεζη, τά ώρζϊζ 
πζίγνικ, ζτινζ μας έκαμες ένα έσπέρας εΐς τήν 
οικίαν τοΰ κ. Λυμπεροπούλου.Δέν μας κάμνεις 
κανένα απ' έκεϊνα : Τζΰτζ εϊνκι πολύ συνήθη 
κζι κοινά.

— Δέν έ’χω τώρα διάθεσίν νά έκτελώ. Μοΰ 
ζρέσγ νζ βλέπω τώ άπήντησα.

— ”Α, ναί κ. ΙΙρίντεζη, μοί λέγει ό κ. ΪΙα- 
πκπάνος, πλησιάζων, σείς γνωρίζετε πολλά 
κπό τήν «Φύσιν» οπού εκδίδετε, ώς κκί πνευ- 
μζτιστ-.κά. Έχει δίκαιον ό κ. Βόγλης, Οά μκς 
εύχκριστήσητε. 

Δέν γνωρίζω, ούτε εϊνκι καιρός κκί τό-
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πος διά πνευματιστικά ένταϋθα τοΐς ζπήντησζ. 
άλλως τε δεν έχω καί διάΟεσιν τώρζ. ' .Αλλοτε.

— “Α, μά νά σάς πζρακαλέσωμεν μοί λέγε·, 
τότε πλησιάζουσα και ή δεσποινίς Κόντου κζΐ 
ί—ιμόνως λαμέάνουσζ τήν χεΐρά μου : “Ελα. 
έλζ, κ. ΙΙοίντεζη, ίΐέλομ.εν πνευματιστικά.

— Βλέπεις τί μοΰ κάμ.νεις, λέγω τότε τω 
κ. Βογλη. Πύρα τον μπελά μ.ου. "Ας σηκωΟγ 
τώρα ή αφεντιά σου νά τούς εύχαριστήση. οπού 
τούς είπες, οτι έγώ γνωρίζω τοιζϋτζ.

Κζΐ ένω ούτος έγέλζ διά τήν άδημονίζ.ν 
μου, ή δεσποινίς Κόντου έπιμένουσα :

— Μά δέν είναι δυνατόν κ. ΙΙοίντεζη, νά 
μας άφήσετε έτσι, τώρζ βλέπετε δλοι τά έμα
θαν καί έπιμένουν.

— ”Λ. έτσι είσαι τού λόγου σου : Σείς έκά- 
μκτε τον πάταγον αύτόν κζΐ διά ποινήν σου. 
Οά σοΰ άποκζλύψω τήν τύχην τγ λέγω άποφζ- 
σιστικώς, εί; έπήκοον πάντων.

— Τήν τύχην μου : τί λέτε : λοιπόν γνω
ρίζετε ι Ιδού τό χέρι υ.ου· λοιπόν ακούσατε, 
κύριοι κζΐ κυρίζι. Οά μοΰ εΐπγ, τήν τύχην υ.ου 
ό κ. ΙΙρίντεζης.

— Μή γελάς, διότι Οά σοΐ άποκζλύψω τό 
παρελθόν, πζρόν κζΐ μέλλον σου. κζΐ πρέπει 
νά προσές-ρς καλώς.

— Εμπρός, μέ_τό χέρι :
— "Οπως θέλετε κζΐ μέ τζ χζρτιά. Εγώ 

Οά ομιλήσω πνευματιστικώς.
— Ώραία ! λοιπόν ιδού. Κζΐ ή περιέργεια 

έπετείνετο, ένώ όλοι μάς περιστοίχισαν νά α
κούσουν τά μυστήρια τής τύχη;.

Κζΐ άλλοι έμειδίων ένω άλλοι έ'τριβον τάς 
χεΐρα; από χαράν, νζ έ’λύν; ή σειρά των.

— Νά ώραία διζσκέδζσις. Εύ··ε κ. ΙΙρίν- 
τεζη διά τήν επιτυχή επίνοιαν. Αύτό είναι 
άπόλζυσις.

Ένώ οί άλλοι προσέΟετον ;
— Αριστούργημα '. Δέν υπάρχει μεγζλεί- 

τερον τής τύχης ένόιαφερον. Κζΐ ήρχισζ νά 
εξιστορώ τό παρελθόν κζΐ πζρόν τής κόρη; 
υ.ετ' άξιοΟαυμάστου, ώ; έλεγον επιτυχίας, ώ- 
στε πάντες ήπόρουν. οί γνωρίζοντε; ιδίως τά 
κατ' αύττ,ν.

ΊΙ δεσποινίς δέ Κόντου, έν απορία διατε- 
λοΰσζ, έλεγε σκεπτομένη έν τζύτω :

—Περίεργον! Αληθές κζΐ τοϋτο. αληθές καί 
έκεϊνο, πράγματι τά ηύρζτε κζΐ προσέθετε λε
πτομέρεια;, κατόπιν τών όποιων οί άκροώμενοι 
μοί έλεγον :

— "Επειτα κζΐ έμένα, κζΐ έμένα. σζς πα
ρακαλώ πολύ τήν τύχην υ.ου.

— “Εχει καλώς, Οά σζς ευχαριστήσω, αλλά 
νά ίδωμεν τώρζ κζΐ τό υ.έλλον τής δεσποινίδο; 
Κόντου. διότι τής είπα μόνον τό παρελθόν κζΐ 
τό πζρόν.

Κζΐ έξηκολούΟησα ζποκζλύπτων κζΐ προ- 
λέγων αυτή δ,τι ή ΙΙυΟίζ υ.οΐ ένέπνεεν, δ,τι 

ήθελε τή συμβή έν γενικζΐς γρζμμζϊ; κζΐ μετά 
('ορισμένου σχεδίου.

Ηδη οί άναγνώστζι Οά απορούν, πώς είναι 
δυνζτόν διά τής χειρομαντείας, ήτοι τών πζ- 
ρατηρουμενων σημείων κζΐ γραμμών έπΐ τής 
παλάμη; τή; χειρός κζΐ τών έπΐ τή; τραπέζης 
κατζτζσσομενων χαρτίων τοΰ παιγνιόχαρτου 
ν' αποκαλύπτεται τό πζρόν κζΐ νά προλέγη- 
ται τό υ.έλλον τοσοΰτον εύκολως.

Βεβαίως τό πράγμα είνε πολύ σοβαρόν καί 
άπίστευτον δι' ίσους δέν κατέγεινζ.ν, δέν έ- 
μελέτησζν κζΐ δέν πιστεύουν εΐ; τά παράδο
ξα φαινόμενα τοϋ πνευματισμού. Δι’ όσου; όμως 
εμυήΟησζν εί; τήν ζπόκρυφον ταύτην έπιστή- 
υ.ν,ν κζΐ πιστεύουσιν εί; τήν παρουσίαν τών 
πνευμάτων, ήτοι τών αοράτων ό'ντων. έν τώ 
ορατώ ύλιστικω ήμών κόσμ.ω, τό φαινόμενου 
τής μαντεία.; κζΐ ψυχολογίας δέν ένέχει πλέον 
τι τό μυστηοιώυες κζΐ ζκζταληπτον. '() πνευ
ματικός κόσμος ύφίστζτζι καί άπαξ ύφιστά- 
μενο; δύνζτζι νζ έκδηλώση τήν δύναμιν κζΐ 
Οέλησίν του πζντοιοτροπω; εί; ήμάς κζΐ ζπό- 
δειξις, τά όνειρα, ή τηλεπάθεια, αί προλήψεις, 
ή μαντεία κτλ.

Τώρα, τίνι τρόπω έκδηλοΰνται ταΰτα, είναι 
άλλο ζήτημα, άλλου θέματος κζΐ περιγραφή, 
χρήζουσα προσοχής κζΐ συζητήσεως.

Κζΐ ούτως άφοΰ ’εΐ'πομεν τήν τελευτζίζν 
περί μέλλοντος λέξιν είς τήν δεσποινίδα Κόν
του, αυτή υ.εν πζρεμεινεν επ' αρκετόν άοωνος 
κζΐ έκ.στζτική. έπιβεβζιοΰσα διά συγκαταβά- 
σεως τήν αλήθειαν, πάντες δέ οί άλλοι συνω- 
στίζοντο περί έμέ. οπω; τοΐς εϊπω τήν τύχην 
των. Καί δέν ήδυνήΟην ν' άποφύγω τούτο, είς 
πάντα; ύποκύψας ανεξαιρέτως, καθόσον ή πε
ριέργεια τοΐς άνθρωποι; κτήμα είναι, ιδίως εί; 
είς τάς γυναίκας, αϊτινε; πλειοδοτοΰσι κζΐ δή 
αναφανδόν. Κζΐ τή; δωδέκατη; δε μεσονυ
κτίου ώρζ; σημαινούσης, εΐχεν προτεταμένα; 
έτι τά; χεΐρα; τών πρό έμοϋ ύπολειπομένων, 
απείρων σχολίων περί τής έκτάκτου επιτυ
χίας μου ζποφΟεγγομένων είς βάρος μου, 
δτε ώ; άπό μηχανής Θεός προσήλΟεν ό α
γαπητός τοΐς πζσι κ. Δημ. ΙΙεσμζτζό- 
γλου, έκ τοϋ έτερου ξενοδοχείου αί «Θέρμαι» 
διασκεδάζοντος, καΐέΟετο τέρμα εί; τήν πο- 
λύωρον μαντικήν μζ; διζσκεδζσιν, τών Κυριών 
ήδη πλέον έπιΟυμησζσών κζΐ ζπζιτησζσών νά 
ταϊς πζΐξη ολίγα τεμάχια μουσική; είς τό 
κλειδοκύμβζλον. Κζΐ ήρξζτο αμέσως χωρίς νά 
παρζκληΟή κζΐ έκ δευτέρου ό κ.Ι Ιεσμζτζόγλου 
τήν ζνάκρουσιν ιοραϊων κλασικών τεμαχίων, 
ιδίως τοϋ Βάγνερ, ατινα όντως μζ; έγοήτευσζν 
μέχρι τή; ύευτέρα; μεταμεσονυκτίου ώρζ;, έν 
μέσω μεγάλης εύχζριστήσεω; κζΐ επανειλημ
μένων χειροκροτημάτων, εί; ά ούτο; ήνζγ- 
ζάζετο έξ εύγενείζς κζΐ καθήκοντος νζ 
στρέφεται πρό; ήμζ; μετά τοΰ καθίσματος 

του έκάστοτε κζΐ νά μ.άς χαιρέτα κλινών τήν 
κεφαλήν και έπαναλαμβά.νων μετά χάριτος 
και εύγενίζς, «σάς ευχαριστώ, σά; εύχαρι- 
στώ».

Καί μ-ετά τούτο άπεσύρΟημεν πάντες ευχα
ριστημένοι πρός ύπνον.

(Έπεται το τέλος'

ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ ΤΕΛΟΣ

Σ'τήν παγερόν τοϋ τύφον μου πλάκα νά μρ τολμ^αι,ς 
νά ράνμς νεκρολονλονϋα, άδίκοίς μι/ ϋρι/ν/,;.
Με βάσανα τά οώ/ια μον δεν 9έλο> νά ατολΐσης, 
Σ' την αίωνίαν κλ.'νην μον μή too ΰπηνήί.

Φί-γε μακράν καί ΰφιοε, κόρηφενδή; τής Ενας, 
Σά τϊκεται τά ΰ&λιον οαρκίον μον οτήν γήν.
ΙΜω γαλήνην τής ψυχής τοΰ Ονρανοΰ τά Σέλας, 
Τον "Α6ον τάς άκληρός οτρωμν ς Άγγίλ.ων μοναικι/ν.

‘Επίορκε ο' ήγάπησα όσον κάνει ας άλλος,
Τόν έρωτά σον ο' τήν καρδιάν ήσ&άνΟην μέ μανίαν, 
Ιίλήν με ι/πάτηοεν οικτρώς 6 δόλιος σον σάλος, 
Κα! ΐΟανάτοισες σκληρά τήν διίλιαν μον καρδιάν.

Σκληρά με κατασύντριψες' μΐά σον πνο'η καί μόνον, 
Έμάρανε τοΰ έροιτος ιά άνθη μον τά θεία,
Κα'ι τώρα ποΰ ατό μνήμα μον δεν έχω πΐά τίν ΠΌ'ΐιν, 
Σϊ συγχωρώ, πλήν πρόσεξε δίν θέλω ελεγεία.

.Ιί»’ θέλω αναστεναγμόν τά χείλη νά πικραίνουν, 
Εις τάς ροδόχρονς παρειάς δάκρυ νά μή κοίλα, 
Λέν θίλο> τήν 'είγγελικήν μορφήν οον νά μαραίνουν, 
Είς μάτην θρήνοι γοεροί, τήν θέλω νίι γελή.

dif θέλω το! ς μαρμαίροντας και μάγους >>'/ θαλμοίς ο. ν, 
όποθαμβώσουν δάκρυα, η'νχή μου ποθητή,

Αίν θέλω τήν χρνσάκτινον κ' έκπαγλον καλλονήν σου, 
Μέλαινα οψτν κι' αχαρι γΐά μέ νά ίνδιθή.

Αίν θέλω τό είλίγιστον κι' άλόδροσόν σον σώμα, 
Σά φθείρι/ς, κάρ' άνωφελώς οί μνήματα ’ρνχοιί, 
■ Ιί»· θέλω άγγελε άγνί στό ραχνιασμένο χώμα, 
Τά βήματα νά ύδηγής μι υμματα υγρά.

Θέλω νά θάλλουν τά τερπνά ία μΐ τήν πνοήν σω·.
'// φίαις νά χαμογελά, επίορκε γιά σέ, 
ΰέέλω 'Αγγέλων άσματα νίι στέφουν τήν στρωμνήν ρον, 
Και όνειρα γλυκύτατα νά φέρουν δι' εσέ1.

"ϊΧ

θέλω σάν φέγγη >'/ Αί-γή, ό Φοίβος σάν χρυσίζη, 
Τάς Μαγικός άκτΐνας του είς σέ ν' ΰ.ντανακλά, 
Τήν μυροβόλον κόμην σου πρώτον νά άντικρίξω, 
Κα'ι μέ τήν δρόσον ή Αίγή νά παίζ/Ι νά γέλα.

Έπόθονν τό μειδίαμα τοΰ μαγικοί' οον χείλους, 
"Οπως ποθεί κάθε καρδιά, ιό προσι/ιλ.ές της ον, 
"Οπως ποθεί ό κη.τ. νρι'ς τοίς μνροβόλι υς κρίνοι ς, 
"Οπως ποθεί ο ναυαγός έναστρον Οΐ'ρανόν.

'δΧ

‘Επόθονν ρόδαν εύοσμου /ιέ μ'.ά κρυφή ελπίδα 
Μ' ί'να οίράνιον παλμόν με όνειρό ήδό, 
Ιίλήν τώρα δυαιιχιοτερος μέ κάθε μου ρανίδα, 
Τά κατιιθάπτοι όμυϊ στ ν τάφον τέν βυθή.

'Εδώ .' έδώ πριν τήν ζοιήν ό θάνατος μαράϊ’η. 
Καί φθινοπιόρου πριν ίδής ήμίριι: θλιβερός, 
Ταχύε.ερον ό έρως σοι- σκληρά θί νά πεθάνη, 
ΙΙρωιοΰ νά παίσ/ι ή ζοιή θά παύσης ν άγαπ'ίς.

Έν Καίριο

■Τ-ΙΛΙΠΠΟί: Μ MEAtOiaiAE 
Μηχανικός

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΟΣ

ΤΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΙΙΛΙΔΙΟΝ

τήά Χ.Ύόρκης γοάτ/Ή περί ένο»- 
παιδίοι· κατιιίκοΪΊ-τος εν Χονστειίν τοϋ Τεήάς. 
και τδ 'ι.Ίοΐ'ΐυ ιΐιαι άλιρ',ις ι/ιανιι/ιενον.

’Ονομάζεται ’.Ιτ/όϊ ζ ί κατάγεται >1πύ τήτ 
1‘ωσσίαι·. ΊΙ ίδιότης ταυ ι:Ίγ>· ΰτι ίίλιν τοι· τδ 
σώμα καθίσταται άληθι,ς ηλεκτρική οτήλι/ γι- 
γαντιαία; ύννά/ιετος. Ένάησαν αΰτδ ημέραν 
τινα εΤς τινα δδοντσϊατράν, ΰπηυ μετέβη δια να 
τοϋ σφραγίοουν ί'να ύδόντα. Τδ παιδίον αί·τδ 
ίηληοίασεν εί; τδ ση οάγισμά τον τά σύρματα 
ίνδ; δνεμιστήροζ, ΰατις δμέοως ηρχισε να κι- 
νήται. ΊΙτ’> τδ ρεϋμα η υαικίι τής αι θροιπίνης 
στιμης τδ έιτκώιν τδν ίκίνει.

Οί ιατροί ίξιτάοαντ.'ά τδ ΐ/ αινόμενοντι ΐ'τιι 
ίξιπλ'ίγησαν ο</ όδρα κα'ι ν.δοκίμαα ιν διάη ορα 
.ιειράματα.

ΊΙ ν-ανίΐριοςα'ιη οτψ.ι,·· λ<ι;ιδν άνάβει ήλε- 
κτρικήν λάμπαν 32 κηρίΜν !

"Εν τεμάγμον σιδήρου κρατοΰμενον είς τί/ν 
χεΐρα τοϋ παιδίοι· τούτον, γίνεται δυνατός μα- 
γνίτης. ΜΙ ιν ση ορίον ά.πδ σιδηράν λαβήν, 
τραβά τά ίλαη ρα άντικείμενα υις διαστήματα 
ίνδς καί ήμίαεως περιττού μέτρου. Κα&ήμενον 
εις »ι· εδράνου 'ιπ'μιιινυτικδι· άνατινάσσει ίνερ- 
γητικώτατα .τάυτα ίίστις τολμά ι·ά τύ»· πλησιά- 
σΐ]. Ό μικρός αίαδς πάϊς δεν ι'χιι άνάγκην να 
ζητήση εργασίαν. Τήν έχει ενρι, : Ώς ε/ αινόμε- 
νον ιΊα κάμρ εΐσ.Ίρίςιις καί τ<·ΐ'.ΐ'τ'·τρ·’>π<·>; 
θα μαγνιτήο]] τδν πλοϋτοι\
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
«*Μ->  · »ΟΙ >

1Α ΤΕΥΧΟΥΣ

43. Δ—άσσος = Δάσος.
44. Εις τό δάσος ΰπάρ/ουν πολλά δίνδρα.
45 Ωραίος καιρός.
4G. Ή Πολυςίμη.

Λνται. Έλίνη Παναράχη ίκ Πειραιώς 4.—Αίιλτ. 
Ζαοειράχης ίκ Κάιρου 2 —Παρ Στα'ρος ίχ Σύρου 
1. —’Ελπίς Ζίφου ίχ Πειραιώς 2.— Μιλτ. ΆΟανα- 
οίου ίκ ΙΙατρών I. — Λέων. Δούκας ίχ Κο,νσταντι- 
νουπόίεως 3.

ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
■19. Αίνιγμα

— ΈδοςάσΟν,ν προ παντός
εις τήν 'Ελλάδα 

Δόξα Των ήρώων ‘ηυ,ην 
χαι τιμ,η συνάμ-α.

— Στους αγρούς φυτρώνω
τής γλυκείας 'Ελλάδος 

Τίποτε δέν βλέπ ις χι' ομ,ως
I Ιώς μ.οσ/ο€ολά ό χάμ.πος.

“Ηδε λΰτα σϋνδεσέ τα 
Σέ ταράσσ ι φεϋ ! ή Ολίψις 
Σέ τροσχέφαλα αρρώστου 
"Ελα νά παραμ.υίιστ,ς.

50. Γμϊάος·

Ώά Δ I δίνει Ναι χθ ύμ,ηττός

51. Φύρδην μίγδιιν

Πηροχης — Σαρήτ
Ktdd&c

ΤΓΠΟΙΕ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ? ΚΡΑΤΟΓΣ»
1 — ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΔΕΟΓΣ 1

ΕΥΤΡΑΪΙΕΛΑ
Είς φοιτητής πρός τήν οικοκυράν του’ Ινομίζων ότι 

fti
— Κυρία Μίλλερ, δέν έχετε ιδίαν, απόψε σας ε.’ύον 

είς τό όνειρόν μου.
— Μπά ; τότε 9ά με ίδατε πώς μοΰ επληρώνατε 

τά ενοίκια.
— ”.·ί. μή πιστέ!ετε τά όνειρα, Κυρία Μίλλερ.

Εις τόν /.ορόν τόίν μετημφιεσμένο»·.
— Kai ποΰ εΐμπορεΐ κανείς νά σάς ομιλήση άνενο- 

χλήτως, ωραία μου μάσκα ;
— Ά πολϋ εύκολου, Κύριε, όταν αποφασίσετε νά 

γίνω ίδική σας.
-»■·»·

Μεταξύ αμαξηλατών :
— Τί 9ά γίνωμεν ίίμα βάλλουν εις όλους τοίς δρό

μους ηλεκτρικά !
— Άπλοέσταταν Οά τρέχομεν εις τά {λίατρα, τά 

ζυθοπωλεία καί τάς επισκέψεις.

— Έπήγατε χθες εις τό Φάληρον, είδατε τί χο- 
ΟΜΟί, τί τουαλέτες, τί ώραΐα βεγγαλικά όπου έκαψαν ;

— Ά, ναι, ώραΐα, περίφημα ήτο, μοΰ ήρεσαν πολύ, 
τά είδα όλα εις τάς......

— Κι' άπό ποΰ τϊι είδατε, που είχετε θέσιν ;
— Άπό τό δωμάτιόν μου, είς τάς ίφημερίδας τά 

είδα.
* _ ■» -»·.— "Ο,τι θέλετε ήμπορεΐτε νά λέγετε διά τήν μου

σικήν τοΰ Ιίάγνερ, αλλά έγραψε καί κάτι άμίμηταν.
— Σάν τί δηλαδή, έγραψε αμίμητου ;
— Έγραψε κάτι, ποΰ δίν μποροΰν νά τό σφυρί

ξουν οί παΐδες είς τοίς δρόμους.

— Καί διατί. φίλτατε Μανώλη, άφήκες τό στάδιο* ’ 
τής ιατρικής ;

— .1<ότΓ δεν ΰά /<’ βαστοΰσε ή καρδιά ν' αφήσοι 
κανένα ν' άποθάνη.

·-»■·«■— ‘Ιατρέ, είμαι άφωνη, δίν είμπορω είς κανένα >■« 
μιλήσω.

— Τό γνωρίζω, είναι νόσος, όπου προξενεί το μί
σος. Είς τό εξής, κανείς πλέον δίν Οά σας άγαπήσ//.

— Μπά, μοΰ φαίνεται, ιατρέ, οτι από τώρα καί είς 
τό εξής θά όμιλω. Έγεινα καλά.

— Λεν σας βλέπω πλέον, Κυρία, εις τόν περίπα
τον, τί συμβαίνει ;

— Ά νά, έπαυσα πλέον νά εξέρχομαι.
— Αιατί τοΰτο ;
— θά ύπανδρευθω.

Φ2Τ0ΤΣΙΓΚ0ΓΡΑΦΕΙ0Ν .
II Ρ I Ν Τ Ε Ζ Η

Κατασκευή καλλιτεχνικών τυπογραφικών 
εκμαγείων, cliches, διά τήν εικονογράφη- 
σιν εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, επιστη
μονικών συγγραμμάτων, τιμοκαταλόγων εμπο
ρικών κ.τ.λ.

ΙΊλονσιωτάτη συλλογή ευρίσκεται παρ’ ή- 
μίν, κοσμημάτων, τίτλων, συμβόλων ίργοστα- 
σίων, προσωπογραφιών καί παλαιά dishes 
OCasion διαφόρων είδών.

Ε Ν Λ θ Π Ν Λ I Σ
Γωνία Εύριπίδου—Σωκράτους 2


