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ώς βίκος, περιέχει πολύ πλείονα 

titwA? ή όσα ό άνθρωπος φαντάζεται μυστήρια, 
άτινα ούδέποτε έν τω κόσμω τούτω Οά έννοήση, 
μίαν δέ πτυχήν τών τοιούτων Οά προσπαθή- 
σωμεν ήδη ώδε νά ύπεγείρωμεν.

Ή φύσις,ούσα έργον τής δημιουργίας, καθή
κον είναι παντ’ι άπιστοΰντι καί θέλοντι νά δι- 
εισδύση έν αύτή τή υπάρξει τοΰ ποιητοΰ, ούχί 
νά βαδίση άμέσως πρός τήν ούσίαν καί τήν 
ίδιο' τητα αύτοΰ. ήν ούδέποτε 0’ άντιμετωπίσγ, 
έν τή άπειρία τής παγκοσμίου σοφίας αύτοΰ, 
άλλά νά έμβαθύνη καί έκτιμήση πρώτον τό 
έργον του, δπερ πανταχόθεν τόν περιβάλλει καί 
είτα νά πορευθή πρός τήν οδόν τής άληθείας. 
"Αλλως τε άστειότερον δέν τυγχάνει ν ’ άπο- 
δεχθή τις, δτι τά πάντα έγένοντο άφ’ εαυτών 
ή δτι υπάρχει ό δημιουργός αύτών, ον δεν δυ
νάμεθα έτι νά έννοήσωμεν ;

’Αληθώς εΐπεϊν, κατά βάθος ούδέν γινώσκο- 
μεν, ή δ" άποκτηθεΐσα ήδη συνήθεια ήμών νά 
βλέπωμεν κκί έπιβεβαιώμεν έκάστοτε τά φυ
σικά φαινόμενα, παρέχει ήμϊν, άλλά κακώς, τήν 
ιδέαν, δτι έπιστάμεΟα καί τοΰ βάθους τών μυ
στήριων αύτών.

Έν παραδείγματι, επειδή βλέπομεν, οτι τό 
όΰχος μεταβάλλει τό ύδωρ εΐς στερεόν σώμα 
καί οτι ή θερμότης μετατρέπει αύτό είς ατμόν, 
έπαιρόμεθα, οτι γινώσκομεν τήν μυστηριώδη 
ενέργειαν, ένώ τούναντίον άγνοοΰμεν έτι απο
λύτως τινι τρόπω ή θερμότης καί τό ύΰχος έ- 
πενεργοΰσι τοσοϋτον άντιθέτως. Καί είναι τό 
υ.αλλον ενδιαφέρον ήμϊν. οπερ έδει νά γινωσκω- 
μεν. "Αλλως τε γνωρίζομεν, οτι τό ώΰχος έν 
τοΐς ύπεραστρώοις διαστήμασι μεταβάλλει τόν 
ατμόν τών νεφών εΐς χιόνα, καί εν τούτοις ο 
μεγαλείτερος σοφός τοΰ πλανήτου μας δεν είναι 
ικανός νά κατασκευάση τεχνητώς ούδε τήν 
έλαχίστην νιφάδα αύτής. Καί ένώ άνεκάλυψε

τή βοήθεια τοΰ τηλεσκοπίου,ότι αί νιφάδες τής 
χιόνος συνίστανται έξ ωραίων γεωμετρικών 
σχημάτων κανονικωτάτων καί ποικίλων, έχει 
τήν τόλμην νά φαντάζεται, ότι είναι καί ό έρ
γάτης τής Οαυμκσίας ταύτης τελειότητος.

Καί τοΰτο συμβαίνει έν άπασιν. Ό άνθρωπος 
όλονέν Ανακαλύπτει καί έφαρμόζει είς τάς 
βιωτικάς του άνάγκας τέως άγνωστους αύτώ 
δυνάμεις τής φύσεως καί νομίζει, φεΰ ! ένίοτε, 
έξ ύπερβολικοΰ ζήλου καί έγωΐσμοΰ αγόμενος, 
οτι είναι καί ό δημιουργός αύτών. Καί δή, έάν 
συνδυάσωμεν Αναλογίας στοιχίων παραγόντων 
ποσότητά τινα ήλεκτρισμοΰ, δέν είναι μωρία 
νά ϊσχυριζώμεθα, οτι ήμεΐς παράγομεν τόν η
λεκτρισμόν; "Ημείς, απλώς ίσως δέ καί άτελώς 
ήνώσαμεν υλικά τινα έχοντα ίδιάζουσαν δύνα- 
μιν ή δέ συνένωσις αύτών, έπαφή καί άνάμι- 
ξις τών δυνάμεων τούτων άπετέλεσε μίαν νέκν 
έντελώς διάφορον ενεργητικήν δύναμιν τών ήδη 
υφισταμένων. Όπόταν θέτομεν σάκχαριν έν τώ 
ΰδατι, σχηματίζομεν σακχαρωμένον ύδωρ- ιδού 
τό παν έν τή πράξει μας ταύτη, άλλ ’ ήμεΐς 
άρα γε έσχηματίσαμεν τό σακχαρώδες ΰδωρ ; 
Τί τόλμη έν τή καταφατική μας Απαντή
σει ! ’Επειδή δέν βλέπομεν τόν Αληθή δημι
ουργόν τής πράξεως ταύτης ή τούλάχιστον δέν 
δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τό Αποτέλεσμα, Εδιο- 
ποιούμεθα άκινδύνως τής αοράτου σοφίας τόν 
δάκτυλον, προσεταιριζόμενοι οΰτω ήμεΐς αύτόν.

Ό άνθρωπος άρα ούδέν δύναται νά πράξη 
έν τή φύσει, έκτος τής παρεχομένης μεσολαβή
σεις του είς τόν μετασχηματισμόν τών ήόη 
ύπαρχόντων στοιχείων έν τή Φύσει. Ό άνθρω
πος επενεργεί έπί τής ύλης, άλλά δέν πλάττει.

Τ'.νές, ιδίως έλευθερόφρονες λεγόμενοι καί 
ΰλισταί,θά εΰρωσι τήν παρατήρησιν ήμών ταύ
την γελοίαν έπί πραγμάτων, ών ή φαινομε
νική άπόδειξις έστιν ίσως αύτοίς αποδεικτική, 
άλλά παραιτοΰσιν άμέσως τήν άσπίδα, όπόταν 
τοϊς παρίσταται εύκαιρία, έστω καί έφ’άπαζ, 
νά συζητήσωσι τό πράγμα έπιστημον.κώς καί 
χημικώς. Ένταΰθα ή πλάστιγξ τής έπιστή-
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μη; κλίνει εντελώς ύπέρ τής πνευματικής 
ύπάρξεως, καθόσον οί κύριοι ούτοι Οά ‘σΧυ?1 
σΟώσι μέν, οτι ό Θεός είναι μίκ απλή έφεΰ- 
ρεσις τού ανθρώπου, άλλά δέν Οά δυνηθώσι ποτέ 
νά μά; άποδείξωσι, πώς άνευ έπινοίας δύναται 
νά ύπαρξη συναρμολογώ. Ό δέ Βολταιρο; μή 
δυνάμενος νά φΟάση είς περαιτέρω άπόδειξιν 
τής άνυπαρςίας τής θεότητο; είπεν, ότι καί εάν 
όέ>· υπήρχε Θεός, ΐδει νά ίφευρεθή τοιοΰτος.

Καί μά; λέγουσιν ούτοι, ότι ό άνθρωπος 
προήλΟεν έκ μύκητος ή δένδρου· άλλ’έάνέρω- 
τήσητε, διατί ή φύσις δέν εξακολουθεί γεν- 
νώσα ανθρώπους τοιουτοτρόπως, θά σας άπαν- 
τησωσι διά τρόπου καί αύτοίς δυσνοήτου καί 
ασαφούς. Καί έάν ύπάρχωσιν έτι άνθρωποι, 
δυσπιστοΰντες τή θεότητι. ούτοι έστε βέβαιοι, 
είναι οί μάλλον αδαείς τών φυσιολογικών αί
τιων, ουδέποτε κατέγιναν καί έμελέτησαν τούς 
φυσικούς νόμ,ους, άρέσκοντζι δέ νά έπιδεικνύωσι 
τοίς αμαθέστεροι; αύτών γνώσεις καί ιδέας 
μή ύφισταμένας, μή ύπαρχουσας, άλλ’ ούτε 
καί δυναμένας ούδαμώς ν’ άποδειχθώσι. Φαί
νεται μόνον, οτι αισθάνονται παιδαριώδη εύ- 
χαριστησιν νά θέλωσι νά έκλαμβάνωνται ώς 
σοφοί, ένώ ούδέν σοφόν έργον των έχουσι νά 
έπιδείξωσι.

Δέν ζητοϋμεν νά γνωματεύσωμεν, ότι ό 
άνθρωπος στερείται νοημοσύνης και πνεύματος, 
τούναντιον ύπερκμυνόμενοι τούτων, προσπαθοΰ- 
μεν απλώς νά φέρωμεν τόν άνθρωπον είς τήν 
αληθή αύτοΰ θέσιν, δηλαδή είς τήν θέσιν ε
κείνην, είς ήν κατέταξεν αύτόν ό δημιουργός ή 
προώοισεν αύτόν ή φύσις έν τώ κόσμω τούτω. 
Φυσικώς τό πνεύμα τοΰ ανθρώπου δέν είνε δη
μιούργημα αύτοΰ, άλλ’ απορρέει θεόθεν, ήτοι 
έκ πνευματικής πηγής καί δύναται ό άνθρωπος 
συνωδά τώ προερισμώ του ένταΰθα, νά τό ά- 
ναπτύξη διά τής μελέτης καί τών έν τώ κοσ
μώ τούτω μέσων και νά τό μεταχειρισθή ούτως 
ή άλλως διά τάς άνάγκας καί τήν πρόοδον αύ
τοΰ, άλλά δέν δύναται νά κατασκευκση ή γέν
νηση τοιοΰτον έν εαυτώ ή παρ’ άλλοις. "Ωστε 
μόνον δύναται νά χρησιμοποίηση τά έργα τοΰ 
Ιίλάστου Άλλά καί έάν ό άνθρωπος ενείχε 
ολον τό πνεύμα τοΰ σύμπαντος,δέν θα ήδύνατο 
νά κατασκευάση ούδέ κόκκον άμμου, ούδέ νά 
στρέψη τήν γήν κατ’ εναντίαν φοράν. Άλλά 
καί εις τόν Άρχημήδην αύτόν, έάν έδίδετο 
στήριγμα, ίνα κίνηση τήν γήν, δέν Οά τώ ήτο 
δυνατόν νά πράξη τι άνευ τής θείας συνάρσεως.

Όριστικώς τό παν συγκρατειται καί συνδέε
ται έν άρμονικωτάτη τάξει διά μέσου τής πρό
νοιας τοΰ Δημιουργού. Τοΰτο δέ καθοράται 
ύπό πάντων τών κκταγινομένων είς τήν έςέ- 
τασιν τών θείων έργων, άτινα μεγίστην επιρ
ροήν έχουσιν έπί τής πορείας τών πραγμάτων 
καί έπί τής τύχης τών ανθρώπων.

Ή τύχη, ήτις ούδέν άλλο είνε ή τό ανα

πόφευκτου έν τινι μετρώ διά *Γούς άσθενείς καί 
άμαθεϊς, έν τούτοις, έάν έξετάσωμεν αύτήν 
καλώς, πκρατηρυΰμεν, οτι καί αύτη είνε μία 
φυσική έξέλιξις τών γήινων πραγμάτων, ύπο- 
κειμένη ένίοτε διά τής θελήσεώς είς εύνοΐκήν 
κάπως ύπέρ τοϋ ανθρώπου τροπήν. Καί είναι 
φυσικώς ό πρώτος λεγόμενος πράκτωρ τής ζωής, 
τό αυτεξούσιον τοΰ ανθρώπου λεγόμενον, όπερ 
άπορρέει έκ τής ανθρώπινης θελήσεώς.

Τά πάντα οθεν έν τή φυσική τοΰ κόσμου 
τούτου έξελίξει απορρέουν έκ τής θείας, ανθρώ
πινης καί άστρικής θελήσεώς καί ούχί τής ύλι- 
κής και ώς έτυχεν, ώς διατείνονται οί ύλισταί, 
δυνάμεως καί έξελίξεως. Άνω τής ύλης ΐστα- 
ται ή θέλησις καί είς ταύτην δέον ν ’ άποδίδω- 
μεν δλην τήν κίνησιν καί αρμονίαν τοΰ σύμ- 
παντος. Ό δέ προορισμός τοΰ ανθρώπου δέν 
είναι πλέον μυστήριον διά τούς ηθικώς πεπαι
δευμένους. Τά μυστήρια και απόκρυφα είσί 
μόνον αποκυήματα τοΰ αμαθούς καί φαντασιο- 
πλήκτου. ΙΙέραν δέ τοϋ κόσμου τούτου εΰρη- 
ται ή περαιτέρω αλήθεια, ήτοι ή ελευθερία 
τής σκεψεως καί βουλήσεως τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος, έν πληρέστερα καί πλησιεστέρα 
συναφεία καί αρμονία μετά τής θείας δυνάμεως.

•I». Πρίντεζης

ΠΕΡΙΛΑΛΗΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ'

-ή-y ΠΑΡΧΟΥΣΙ προνομιούχοι υπάρξεις. αίτινες ένώ 
• ί είς εν έθνος άνήκουσιν,έπ’αύτών έχει υψηλόν 
·*■· δικαίωμα καί άλλο έθνος. Μεταξύ τούτων 

συγκαταλέγεται ό διάσημος αστρονόμος ’.1>·το>- 
νιοςΚανιώλης (Cagnioli ί,οστις άν καί είναι πεφι- 
λημένον καί γνήσιον τέκνο·? τής άδελφής Ιταλίας - 
καθό ή οικογένεια αύτοΰ ει?αι έκ Βερώνης —οΰχ 
ήττον όμως και ή Ελλάς καυχαται, διότι έγβννήθη 
τή 29 Σεπτεμβρίου τοΰ 1743 έτους έν Ζακόνθω.

Ό πατήρ αύτοΰ έκαλείτο Όκταδιανός, ή δε 
μήτηρ Ελένη Τέρτζη. Άμφότεροι ήσαν έκ Βερώ 
νης καί ειλκον τό γένος έξ αρχαίων ιταλικών οίκων.

Ό πατήρ ήτο εις τήν υπηρεσίαν τής ένετικής 
Πολιτείας καί άπό επαρχίας είς επαρχίαν μετετί- 
θετο. Τώ 1742 άφίκετο είς Ζάκυνθον οίκογενεια- 
κώς, ώς γραμματεύς τοΰ προβλεπτοΰ Γεωργίου 
Βέμπου καί μετά εν έτος ίγέννησε τόν Άι·τώΓ<ο>·.

Όταν οίκογενειακώς έπέστρεψεν εις τήν Βερώ- 
νην. ό Αντώνιος ήτο διετής περίπου. Άπό παι
δικής ηλικίας έδειξε τήν πρός τά γράμματα έφεσιν. 
Τήν πρώτη·? έκπαίδευσιν έπιμελώς έλαβε·? είς τήν 
Βερώνην καί έπειτα είς Βικεντίαν καί είς Βρέ-

1 Όρα : (·. La bus : Xolizie inlorno la vita 
egli stiuli di A. Cagnoli. Milano 1818 καί νέα 
έκδοσις 1826. F. Carlini : Xolizie sulla vita 
egli -tudi <li A. Cagnoli Manlovo 1819 —G. tie 
Tipaldo : Biogralia degli Italian! illustri. Ve
nezia 1844.

έπεδόθη δέ σοβαρώς είς μελέτας καί παρατηρήσεις. 
Τόσον δέ προέκοψεν ώστε έγραψε διά τήν Ency
clopedic Methodique, ήτις έδημοσιεύετο έν Παρι
σίοις, δύο πραγματείας’ τήν μέν περί τής διάρκειας 
τοΰ λυκαυγούς (1784), τήν δέ περί τής μεγαλειτέ- 
ρας λάμψεως τής Αφροδίτης όταν είναι πλησιφαής 
1784). Τώ 1785 έδημοσίευσε·? έν τώ δεκάτω τόμω 

Savans etrangers de Γ Academic des Sciences, 
μελέτην περί τής μεθόδου τής εύρέσεως τής Οέσεως 
του ισημερινού πλανήτου τίνος. Αί τρεις αύται με
λέτα·. έτυχον τών έπαίνων τών ειδημόνων καί συ
νεπώς έλαβε θάρρος νά προχωρηση είς τάς μελέτας 
καί συγγραφάς. Τώ 1786 έδημοσίευσε·? έν Παρι
σίοις τήν Τριγωνομετρίαν, ήτις ήτο καθ ’ όλα άνω- 
τέρα τών γνωστών τής εποχής έκείνης, διό μετεφ- 
ράσθη γαλιλστί ύπό τοΰ Compte, οστις τήν έδημο
σίευσε τό ίδιον έτος. Καί όταν ό Κανιώλης, τώ 1804, 
άνεδημοσίευσε τήν Τριγωνομετρίαν του μετά πολ
λών προσθηκών, έκ νέου ό Compte' άνεδημοσίευσε 
τήν μετάφρασίν του μετά τών προσθηκών τώ 1808.

Ό Κανιώλης άπεφασισε νά έπιστρέψν) είς τήν 
πατρίδα του Βερώναν, όπου τώ 1786 απέκτησε 
κατάλληλον οίκημα καί ίδρυσε τό νέον Αστεροσκο
πείο·? μέ τά όργανα, τά όποια είχε φέρει άπό τούς 
ΙΙαρισίους, καί έπεδόθη όλος είς τήν επιστήμην του. 
Δημοσιεύει τώ 1786 έν τώ τρίτω τόμω Metnorie 
della S ο c i e t a I t a 1 i a n a περί τών τροχιών 
τών πλανητών καί τώ 1787 είς Βενετίαν τήν πραγ
ματείαν περί τών άτοπημάτων τών γινομένων όταν 
χορδίζεται τό ωρολόγιο·? κατά τήν δύσιν τοΰ ήλιου.

Τώ 1789 έδημοσίευσε·? έν Βερώννι τό : Metho
de pour calculer les longitudes gcograplii<|ucs 
d’ apres Γ observation d’ eclipses de Soleil ou 
d‘ occultation d’ etoiles, τό όποιον έβραβεύθη 
άπό τήν Ακαδημίαν τών Επιστημών τής Κοπεγ- 
z«pi·,

Άπό τοΰ 1787 ήρχισε τήν δημοσιευσιν τοΰ πε- 
ριφήμου λαϊκού Almanacco μετά παντοίων άστρο- 
νομικών πληροφοριών καί ή δημοσίευσις έςηκολού- 
θησεν έπί αρκετά έτη,ού ή χρησιμότης ήτο μεγάλη. 
At άστρονομικαί μελέτα·, τούτου τοΰ Almanacco 
άνεδημοσιεύθησαν είς δύο τόμους έν Μοδένη τώ 
1799 καί 1802. Άνεδημοσιεύθησαν είο έν είς Μι
λάνο·? τώ 1802, 1818, 1822 καί 1826 Σκοπόν 
είχε τήν έκλαΐκευσιν τής έπιστήμης.

Εις τάς Mcmorie della So c i e t a Italia- 
ii a έδημοσίευσε·? άλλος πολλάς άξιολόγους πραγ
ματείας, έξ ων τινές έδημοσιεύθησαν καί ιδιαιτέρως. 
Εύρίσκονται είς τούς τόμους 111 — Χΐϊ ,1786-1809. 
Κατέγινε νά κάμη τόν κατάλογον τών βορείων αστέ
ρων,τόν όποιον είχε·? άρχίση έν Παρισίοις τώ 1783 
καί 1784 καί τό έξηκολούθησεν έν Βερώνη τω 1788, 
έως τοΰ 1792. Ήρχισε τήν δημοσιευσιν τώ 1803.

Εδημοσίευσε·? ό Κανιώλης είς τεύχη ή τόμους 
καί τά εξής ;

— Ιστορία τής Ακαδημίας τής Γεωργίας,’Εμ
πορίου καί τεχνών έν Βερώνη. Βερώνη 1792.

— Νέα καί άσφαλής μέθοδος πρός γνώσιν τοΰ 
σχήματος τής Γής. Αυτόθι, 1792.

— Περί κωνικών τομών. Μοδένη 1801.
— Επιτομή εΰθυγράμμου Τριγωνομετρίας πρός 

χρήσιν τής στρατιωτικής σχολής Μοδένης, Μοδένη 
1807.

σιαν. Τώ 1758 έπανηλθεν είς Βικεντίαν όπου,παρά 
τω Παδανέλλω, έμαθε καί τά αρχαία έλληνικά 2. 
Τόσον ωραία έμαθε τήν αρχαία·? έλληνικήν, ώστε 
λαμπρώς μετέφρασε τόν πρός Δημόνικον λόγον τοΰ 

Ιπποκρατους καί έμμέτρως τάς δύο πρώτας ραψω
δίας τής ’Οδύσσειας

Τά μαθηματικά έμαθεν άπό τόν Όδυσσέα Κα- 
λέπιον, τοΰ επιδιορθώσου τοΰ Δ' καί Ε' τόμου τών 
μαθηματικών τοΰ Χριστιανού Βολφίου. Πολλούς 
άλλους διδασκάλους καλού; έλαδε, διότι ό πατήρ 
του ήθέλησε νά τόν μόρφωση καλά διά νά ύπηρε- 
τήση τήν Βενετικήν Πολιτείαν. Διό έπεδόθη καί είς 
τά νομικά καί πολιτικά. Οϋτω, τώ 1767, έγέ
νετο γραμματεύς τοΰ Παύλου Σπινέλλη έν Βερ- 
γαμω καί τώ 1773 συνώδευσεν είς Ισπανίαν τόν 
'Ενετόν Πρέσδυν Μάρκον Ζήνον. Έν Μαδρίτη, 
ναί μέν συνέδεσε φιλίαν μέ τόν Bayer, καθηγητήν 
τοΰ ίνφάτη δόν Γαδριέλλον, μέ τόν Canipoinancs 
καί άλλους λογίους Ισπανούς, άλλ’ ή ζωηρότης 
τής ισπανικής πρωτευούσης τοΰ άφήρησαν τήν πρός 
τάς μελέτας έφεσίν του.

Τώ 1775 ό Ζήνος μετετίθετο είς ΙΙαρισίους. 
’Ιδού ό Κανιώλης έν τή πρωτευούση τής Γαλλίας, 

οπού διήρχετο τήν ήμέραν καταγινόμενος εις τά 
ύπηρεσιακά καθήκοντα τής πρεσβείας καί είς τήν 
μελέτην τής φιλοσοφίας καί φιλολογίας. Ήτο καί 
τής λατινικής κάτοχος.

Έν τούτοις έξεδόθη ή δευτέρα έκδοσις τοϋ πονή
ματος τοΰ I.c Sage περί τής χρησιμότητο; τοΰ 
πτητικού αλκαλίου, όπερ αναφαίνεται εις τας νε
κροφάνειάς καί τώ 1777 μετέφρασε·? αύτό είς τήν 
ιταλικήν, διά νά γίνη γνωστόν είς τήν πατρίδα 
αύτοΰ.

>—<

Γνωστόν είναι,ότι μικραί συμπτώσεις, άπλαΐ πα
ρατηρήσεις έφερον εφευρέσεις σπουδαίας ή παρεκί- 
νησαν πολλούς είς ιδιαιτέρας μελέτας. Ό Γαλι
λαίος έκ τής παρατηρήσεως τών αιωρήσεων πολυε
λαίου, ώς γνωστόν, έν τή μητροπόλει τής Ιΐίζης, 
άνακαλυψε τόν ισοχρονισμόν τών αιωρήσεων τοΰ 
εκκρεμούς. Ό ξυλουργός Lee επιδιορθώνω·? είς τινα 
συναγωγήν καθίσματα, τυχαίως είδε τήν Παλαιάν 
Διαθήκην εις τήν εβραϊκήν γλώσσαν καί τώ ήλθε·? 
άμέσως ή διάθεσις νά μάθη τήν Εβραϊκήν, καί έ
γένετο έξοχος εβραϊστής καί συγγραφεύς σπουδαίων 
έργων.

Οΰτως ό Κανιώλης λαβών τυχαίως Ιν τηλεσκό
πιο·? παρετήρησε τόνΚρόνον καί δή τόν περιβάλλοντα 
αύτόν δακτύλιον. Άμέσως συνέλαβε τήν ιδέαν νά 
μελετήση τά οΰράν.α σώματα.

Γίνεται μαθητής τοΰ αστρονόμου De la Lande 
έπί δύο έτη Τώ 1780 έγραψε ι « Τό έτος τοΰτο 
είναι τό μάλλον αξιοσημείωτο·? τής ζωής μου, άφοΰ 
άπροσδοκήτως έκαμα τήν μεγάλη·? μεταμόρφωσιν 
νά πηδήσω άπό τών μεταφυσικών πολιτικών καί η
θικών μελετών είς τά μαθηματικά καί άοτρονο- 
μικά.« « Τώ 1782 τόσον είχε προοδεύση είς τήν 
επιστήμην ταύτην, ώστε ίδρυσε·? έν τή ιδία αύτοΰ οι
κία — έν Παρισίοις — ’Αστεροσκοπείο·? πλήρες,

3 Ό Μοσκίνης ιστορεί, ότι ό Παβανέλλος μετέ" 
ορασεν είς λατινικούς στίχους τούς αίσωπιους μύθου; 
καί έδημοσίευσε τώ 1796.
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relatives d ’ aberration cl de mutation. Μοδένη 
1807.

>·<
Ό Κανιώλης έγένετο γνωστότατος, πε,οι/.άλητος. 

Ή ένετική Ιίολ'.τεία τόν έςετίμηοεν. Οί σύγχρονοί 
επιστήμονες άνέοερον τό όνομά του μέ σεβασμόν

Έν τούτοις άπέΟανεν ό ιδρυτής και πρόεδρος τής 
Societa ltaliana καί έξελέγη ό Κανιώλης τόν No 
έμίριον τοΰ 1796.

Ό Βοναπαρτης όλαις έΟριαμβευε καί άπέκτα νέας 
όσημέραι δασνας καί έχύνετο αιμα άθωον, ώς έπί τό 
πολύ. Ό γαλλικός στρατός προώδευεν εις Ιταλίαν 
έν όνόματι τής ελευθερίας, τής ισότητα; καί τής 
Αδελφότητος.

Ή Βερώνη ήλώΟη. Βόμβα επεσεν έν τή οικία 
τοΰ Κανιώλη. Έν μόνον τό θύμα, άλλ’ή απώλεια 
μεγάλη, διότι οικία καί αστεροσκοπείου κατεστρά- 
φησαν I ΆπελπισθεΙς ό Κανιώλης διηγείται τά παν- 
τα τω φίλα» αύτοΰ La Lande, ό όποιος τά έκοινο- 
-οίησεν είς τόν Βοναπάρτην, γενόμενον τής Ιτα
λίας κυρίαρχον. Ουτος ήθέλησε νά άποζημιώστ) τόν 
Κανιώλην, καί τή 6 Ιουλίου τοΰ 1797 τοΰ έγρα- 
ψεν ότι είχε διατάξη τόν Haller διά νά τοΰ με- 
τρήσν) τέσσαρας χιλ. φράγκα δι’ άποζημίωσίν του 
καί δέκα χιλιάδες φράγκα πρός αϋςησιν τών κεφα
λαίων τής Societa ltaliana, διότι ήτο ώφέλιμος 
ει’ς τάς επιοτήμας.

Μετά τέσσαρας μήνας ήθέλησε ό Βοναπάρτης. 
ΐνα ή έν λόγω αϋτη επιστημονική εταιρεία Societa 
ltaliana, άπό Βερώνης νά μετατεΟή είς Μιλανον 
μ’ δλην καί συνεπώς καί ό Κανιώλης νά μεταβή εις 
Μελανόν καί διέταςεν,όπως ό Κανιώλης ένωθή μετά 
τών αστρονόμων τής Βρέρας. Ματαίως προσεπά- 
Οησε νά άποφύγ·/) τήν μετάΟεσιν. Μεταβάς εις Μι- 
λανον δεόντως καί έκεϊ έςετιμήθη.

ΙΙροσεκλήΟη νά λάβη μέρος είς τό μέγα συμ
βούλιο·/ τής Πολιτείας- Κισαλπήνας, άλλά διά νά 
άποφύγτ) τοΰτο, έδέχθη τήν έδραν τοΰ καθηγητοΰ 
τών μαθηματικών έν τή στρατιωτική σχολή Μοδέ- 
νηςτω 1798.

Έκ τών μεγάλων κόπων ή υγεία αύτοΰ όσημέ
ραι κατεβάλλετο διό ό στρατηγός Μ ioIl is τή 17 
Σεπτεμβρίου έγραψεν είς τήν Ινυβέρνησιν τά έξης, 
πρός τοϊς άλλοις: «II s’agit de iexistence <1 tin 
»d e s s a v a n s du si '<· <· I <·, qui a consa- 
»cre sa vie a eclairer la carrieie des sciences 
xexactes d'une inaniere a reelamcr la recon- 
"iiaisance publiquejet il esl pressanl de pour- 
»voir a la conservation d une source aussi 
"priicieuse. qui doline la vie a des raineaux 
»si utiles de Genie».

ΊΙ Κυβέρνησες όρΟως σκεφΟεϊσα απέλυσε τόν 
Κανιώλην καί τοΰ έχορήγησεν έτησίως δύο χιλιάδας 
φράγκα σύνταξιν. Τω 1807 έπανέκαμύεν εις τήν 
έκ τών αγαπητών τοΰ Βερώνην. Άλλά δυστυχώς ή 
υγεία του δέν έβελτιοΰτο καί τέλος τή 6 αΰγούστου 
τοΰ 1816 έτους, άπέΟανεν έξ αποπληξίας.

Ο Οανατός του προύξένησε μεγάλην έντύπωσιν. 
όχι μένον είς τήν Ιταλίαν άλλά καί είς τήν Γαλ
λίαν καί Γερμανίαν. Διά τής γραφίδος των πολλοί 
σπουδαϊοι έδειξαν τήν λύπην των έξαίροντες καί τήν 
σπουδαιέτητα αύτοΰ καί τοΰς κόπους, οϋς κατέβαλε 
διά νά άνυψώση καί διάδοση τήν επιστήμην. Με

ταξύ τούτων καί ό ποιητής Πινδεμότης τόν έκλαυσε 
μέ δώδεκα ωραία οονέττα, είς τά όποϊα έγκωμίαζε 
όχι μόνον τήν έκτακτον διάνοιαν αύτοΰ, άλλά καί 
τήν καρδίαν του, ή οποία πάντοτε έπαλλεν ύπέρ 
τών φίλων, τών δυστυχών, ή οποία ήτο αφιερωμένη 
πρός έκπλήρωσιν τών καθηκόντων τοΰ Χριστιανού 
καί τοΰ πολίτου.

Lui, che all’eterea νAtta. <■ in sc converse» 
Conobbe i nniti d'ogni errante sfera, 
E diresse, ch e pift. quci del suo core :

£2ς όρΟώς είς εν άπό τά οονέττα λέγει ό Πινδε- 
μόντης όρΟώς.

Σπ. δέ Βιάζπς

ΤΟ ΨΥΧΡΟΝ ΦΩ<
*νε γνωστόν,δτι είς δλα τά μέχρι τοϋδε 
iv χρήσει μέσα τοϋ φωτισμού μέρος 

μέν της καταναλισκομένης ένεργείας με
ταβάλλεται είς φώς, έτερον δμως μέρος 
αύτής, άρκετά μεγάλον, μεταβάλλεται είς 
θερμαντικόν, δπερ περιττεύει, δταν έχω- 
μεν ανάγκην φωτός καί δχι θερμότητος, 
ίίτις πολλάκις δχι μόνον περιττή άλλά 
καί οχληρά εϊνε.

Διά τοϋ άπλουστάτου, άλλά καί εύφυε- 
στάτου έπίσης λύχνου τοϋ Βοϋνσεν,τόν ό
ποιον μεταχειρίζονται είς τά χημεία, μα
γειρεία κλπ. κατωρθώθη, ώστε (προκειμέ
νου περί φωταερίου ) νά μεταδάλλε 
ται δλον σχεδόν τό ποσόν τής ένεργείας 
είς θερμαντικόν. Καί διά τοιούτου περί
που λύχνου μεταχειριζόμενοι διά τήν καϋ- 
σιν άντί άέρος όξυγόνον, έφθάσαμεν πρό 
τής έφευοέσεως τοϋ Ηλεκτρικού κλιδάνΟυ 
ύπό τοϋ Μοασσάν τάς ύύίστας δυνατός 
θερμοκρασίας (άνω τών 2000 βαθμών) είς 
τάς όποιας έτήκοντο δλα τά μέταλλα.

Ό διάσημος Αύστριακός χημικός Άουερ 
φόν Βέλσπαχ χρησιμοποίησα ς τόν λύχνον 
τοϋ Βοϋνσεν ποός διαπύοωσιν όξειδίων 
σπανίων τινων μετάλλων καί ιδίως τοϋ 
Θορίου κατώρθωσε νά πλησιάσει τήν λύ- 
σιν τοϋ προβλήματος, διότι διά τοϋ κατ- 
αυγάζοντος φωτός Άουερ μεταβάλλεται 
πολύ μεγαλύτεοον ποσόν ένεργείας είς 
φώς ή διά τών παλαιών συστημάτων, ών 
τό φέγγος οφείλεται είς διαπυρούμενα με
ρίδια άνθοακος, διαφεύγοντα τήν είς άν- 
θρακοδιοξείδιον καϋσιν. 'Ο Νύρμπερ έτε- 
λειοποίησε τήν μέθοδον χρησιμοποιών ό
ξυγόνον διά τήν καϋσιν άντί τοϋ άέρος. 
δστις ένέχει μόνον οξυγόνου καί 
τού μή διατηοοϋντος τήν καϋσιν άζωτου.

Άλλ’ εϊπομεν, δτι τό ιδεώδες φώς θά 
ηνε έκεϊνο είς τό όποιον δλον τό ποσόν 
τής ένεργείας θά παρουσιάζεται υπό μορ

φήν φέγγους δηλονότι τό τελείως φυχρόν 
φώς.

Άλλ’ είς τά ζητήματα τοϋ φωτός ή μία 
άνακάλυψις διαδέχεται τήν άλλην καί 
αϋτη πάλιν έκδιώκεται ύπό νέας.

Φαίνεται δέ δτι ή τελευταία άνακάλυ- 
ϋις τοϋ ’Αμερικανού Λλεκτρολόγου Μάκ 
Φάρλαν Μόορε άγει είς τήν λύσιν τοϋ 
προβλήματος.

Τά μέχρι τοϋδε πειράματα πρός παρα
γωγήν ύυχροϋ φωτός δι’ Ηλεκτρισμού εί
χον άποτύχει. Τό φώς τοϋ Τέσλα. δπερ 
πρό τινων έτών εϊχε γεννήσει πολλάς έλ- 
πίδος άπέτυχεν έν τή πράξει. *0 Μόορε 
δμως, άκολουθών τήν ύπό τοϋ Τέσλα χα· 
οαχθεϊσαν οδόν, έσχε μεγαλειτέραν επι
τυχίαν.

Κατά τόν «Προμηθέα» ό υπό τοϋ Μόορε 
έπινοηθείς ηλεκτρικός λύχνος βασίζεται 
έπί τοϋ φαινομένου τής φεγγοόολίας, (Lu- 
miniscenz), ήτις χορηγεί φώς άνευ τοϋ 
όχληροϋ προσαρτήματος τής θερμότητος.

Ό λύχνος συνίσταται έκ σωλήνος κενού 
άέρος μήκους 70 έκατ. τοϋ μέτρου, είς δν 
δι’ έναλάσσοντος Ηλεκτρικού ρεύματος 
ίσχυράς έντάσεως παράγεται τό φέγγος. 
Επειδή κατά τήν «καϋσιν» (άς τήν όνο- 
μάσωμεν οϋτω) έλαττοϋται έν τώ σωλήνι 
ή θλΐφις, Η δέ φεγγοόολία εϊνε ίσχυοο- 
τάτη είς ώρισμένην θλϊφιν, διά τούτο ό 
σωλήν έφοδιάσθη διά μηχανισμού κανονί- 
ζοντος τήν θλϊφιν εϊνε μικρόν εύφυέστα- 
τον μηχάνημα, δπερ είς ώρισμένα χρονικά 
διαστήματα εισάγει είς τόν σωλήνα ολίγον 
άέρα, είς τρόπον ώστε οϋτως είπεϊν είς 
τόν σωλήνα νά έχωμεν εϊδος άναπνοής.

Ό λύχνος τοϋ Μόορε λειτουργεί πολύ 
εύθυνότερον τών άλλων Ηλεκτρικών φώ
των· καταναλίσκει τό ι/3 τοϋ διά τόξου 
Ηλεκτρικού φωτισμού καί τό */-, τοϋ διά 
διαπυρώσεως Ηλεκτρικού φωτός-

’Απέναντι τών προτερημάτων τούτων 
έχει άκόμη μικράς τινας έλλείύεις· τό 
χρώμα τοϋ φωτός αύτοΰ όμοιάζει δηλ. 
πρός τό τοϋ γνωστού δι’ ϋδραογύρου λύ
χνου, δστις εϊνε κατάλληλος μόνον διά 
σκοπούς διαφημιστικούς καί διά φωτισμούς 
μεγάλων χώρων έργασίας.

Άλλ’ ό έφευρέτης εύρε μέσα πρός βελ- 
τίωσιν τοϋ χρώματος τοϋ φωτός είσάγων 
είς τόν σωλήνα άντί άέρος άλλα άέρια. Τό 
άνθρακικόν όξύ δίδει καθαρώς λευκόν φώς, 
είς τρόπον ώστε δύχαταιό λύχνος νά χρη
σιμεύσει καί διά κατοικίας καί πάσαν άλ
λην χρήσιν- Ένεκα δέ τοϋ μεγάλου μή
κους εινε ό λύχνος ούτος κατ’έξοχήν κα
τάλληλος διά μεγάλους χώρους.

Ή λύσις τοϋ ζητήματος τοϋ ώυχροϋ 

φωτός εϊνε μέγα βήμα προόδου καί θά γίνη 
μεγάλων ώφελειών πρόξενος είς τήν αν
θρωπότητα. ήτις θά έξοδεύη είς τό εξής 
διά φωτισμόν πολύ όλιγώτερα τών δσων 
μέχρι σήμερον δαπανά.

Ο. A. Ρ.UI0THTE2 ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Δαβόντες Αφορμήν νά Αναφέρωμεν ιδιότη

τας τινάς μετάλλων ίν τοΐς επιοτ. ημών παι- 
γνίοις, θεωροΰμεν απαραίτητον νά προσθέσω- 
μεν ήδη τινάς άλλος οπουδαιοτέρας αυτών καϊ 
ενδιαφερούσας.

Ό μόλυβδος είναι μετάλλου μαλιικώτατον, 
δπερ ευκόλως χαράσοεται διά τοϋ όνυχος. 
Κάμπτεται δέ εύχερώς και στερείται ίλαοτικό- 
τητος οχεδον όλοσχερώς, δηλ. όπόταν διπλό- 
νεται δεν τείνει νά λάβη την προτέραν αϋτοϋ 
κατάσταοιν.

Ό μόλυβδος είναι μέν σώμα βαρύ, άλλ'εχει 
πυκνώματα, παριοταμένων όπο τοΰ δ,ρι&.ΙΙ,4, 
δπερ δηλοϊ, δτι το βάρος μιας λίτρας ϋδατος 
Ιαοδνναμούοης προς Ε>· χιλιόγραμμου,ώς καϊ ό 
τοΰ αύτοΰ βάρους μόλυβδος είναι 11 ■/. 400· 
ΠαρατίΟεμεν κάτωθι πίνακα κυλινδρικών ρά
βδων ίκ τών γνωστότερων μετάλλων ίχόντων 
πάντων τό αυτό βάρος καϊ παριστώντων τάς 
ουγκεκριμμένας πυκνότητας αύτών.

—Πλατίνη πυκνότης 21,50.
—Χρυσός π. 10,25.
------- Υδράργυρος π. 13,56.
------- Μόλυβδος π. 11,35.
------- "Αργυρος π. 10,47.
------- Βισμούθιου π. 9,82.
----------- Χαλκός π. 8,78.
----------- Νίκκελ π. 8,27.
----------- Κασσίτερος π. 7,29.
------------Σίδηρος π. 7,20ι
----------- Ψευδάργυρος π· 6.86.
----------------------- Αλουμίνιου π. 2,56.
Ό χαλκός όπόταν ήναι καθαρός, εχει χα

ρακτηριστικόν ίρυθρόν χρώμα, δπερ όέ>· <5ι5- 
ναται νά παραβληθη πρός ούδέν άλλο μέταλ- 
λον' διαλύεται πολύ εύκόλως εν τώ νιτρικώ 
όζει καϊ γίνεται τούτου χρήσις εν τή χαρακτική. 
Ό κασσίτερος εχει μεγάλην τάσιν νά λαμβάνη 
κρυστάλλινου σχήμα, γνωστόν υπό τό όνομα 
«Αένδρον τοΰ ζΐιός».

Οί άλ.χημιοταϊ άποδίδοντες μυστηριώδη οχέ- 
σιν τών μετάλλων μετά τών επτά πλανητών, 
άγιέρωνον ταΰτα εις τούς πλανήτας ώς ίξής :

Ό χρυσός ήτο άφιερωμένος είς τόν Ιίλιον.
Ό άργυρος εις τήν σελήνην.
Ό μόλυβδος είς τόν Κρόνον.
Ό σίδηρος είς τόν "Δρην.
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Ό χαλκός είς την Άφροδίτην.
Ό Υδράργυρος εις τόν Κρόνον και
Ό κασσίτερος είς τόν Δία.
'Εκαλούντο δέ καί δια τών δνομάτων τών 

πλανητών.
Ωσαύτως οί Λλχημισταί έθεώρουν τόν χρυ

σόν ώς τον βασιλέα τών μετάλλων, τα δέ άλλα 
σπάνια μέταλλα έθεώρουν ώς ενγενή μέταλλα.

Άλλ' ό προσδιορισμός οντος είναι έσφαλ- 
μένος, έάν έπιτρέπεται νά θεωρήσωμεν ώς 
πολύτιμον παν δ,τι είναι χρήσιμον, καθόσον έν 
τή περιστάσει τούτη ό σίδηρος καί ό χαλκός 
έδει νά κατετάσσοντο εις τήν πρώτην τάξιν. 
Έάν ό χρυσός ήτο Λφθόνως διεσπαρμένος έπί 
τής επιφάνειας τοϋ έδάφους καί έάν ό σίδηρος 
ήτο σπάνιος, θ' Ανεζητεΐτο μετά ζέοεως ουτος 
ώς χρησιμώτερος καί θά περιεφρονεΐτο ό πρώ
τος, διά τοϋ όποιου δέν ι?ά ήδυνάμεθα ν’ Αν- 
τικαταστήσωμεν τά τοσοντον άφθονα σιδηρά 
έργαλεϊα τής σήμερον. Έν τούτοις, όπως καί 
αν έχη τό πράγμα, ή σπανιότης τοϋ χρυσού, ή 
ώραία κιτρινωπός θέα του, ή Αναλλοίωτος κα- 
τάσταοίς του έν τή έπαφή του μετά τού Αέρος, 
κατατάσσουν αυτόν είς τήν πρώτην γραμμήν 
τοΰ καταλόγου τών πολυτίμων μετάλλων.

Ό χρυσός είναι βαρύτατος, ή πυκνότης του 
παρισταται ύπό τοΰ Αριθμού 19,5. Είνοι δέ ό 
μάλλον έλατός εκ τών μετάλλων καί δύναταί τις 
διά τού κοπανϊσματος νά τόν μετοβάλη είς το- 
αούτον λεπτά φύλλα, ώστε θ' άπητούντο δέκα 
χιλιάδες τοιαύτα διά νά άποιελέοη πάχος ένός 
χιλιοστομέτρου. Δι’ ένός δέ γραμμαρίου χρυ
σού δύναταί τις νά κατασκευάση σύρμα μιάς 
λεύγης μήκους, όμοιάζοντος ώς πρός τήν 
Αντοχήν πρός τήν ΰφαναιν ιστού αράχνης.

Ό Ζβνσός Απαντα έν τή φύσει έν αύτοφυεί 
καταστήσει' εύρίσκεται συνήθως διεσπαρμένος 
έν τή άμμοι έν καταστάσει Αναφοϋς άμμου καί 
παρουσιάζεται εις τινα μέρη έν είδει Ακανόνι
στων όγκων πλέον ή ήττον μεγάλων, διακρι- 
νομένων ύπό τό όνομα χρυσίτης.

Ό χρυοός είναι ό ήττον Υποκείμενος είς 
άλλοίωσιν έκ τών μετάλλων κα'ι δύναταί έπ ’ 
άπειρον νά εκτίθεται εις τήν έπίρρειαν τοϋ Υγρού 
άέρος, χωρίς νά όξειδοϋται. Δέν προσβάλλεται 
υπό τών οξέων τών μάλλον ενεργητικών καί 
διαλύεται μόνον έν μίγματί, Αποτελουμένω Υπό 
νιτρικού καί χλωρηδρικοΰ δξέος, καλουμένου 
βασιλικόν ύδωρ. Αμέσως τά έκ χρυσού φύλλα 
εξαφανίζονται έν τώ μίγματι τούτφ, δπερ λίαν 
εύχερώς τόν διαλύει. Ό χρυσός Αλλοιοϋται 
ωσαύτως έν επαφή μετά τον Υδραργύρου- 
Τούτο δέ έξακριβοϋται έάν κρεμάαωμεν φύλ
λου χρυσού άνωθι στρώματος έκ τοΰ μεταλλι
κού τούτου ρευστού άποτελουμένου. Ό χρυ
σός οΰτω άλλοιοϋται ταχέως κα'ι ίνοϋται μετά 
τών Ατμών τον ΰδροργύρου γενόμενος φαιό- 
χρους.

Ό άργυρος άλλοιοϋται ευκολώτερον τού 
χρυσού καί ή τόσον λευκή Αντανάκλαοίς του 
όπόταν διαλύεται, άμαυρούται ταχέως, άμα τή 
έπαφή'μετά τοΰ άέρος. Δέν όξειδοϋται, άλλά 
θειοϋται Υπό τήν έπήρειαν τών θεϊκών αναθυ
μιάσεων.

Τό νιτρικόν οξυ διαλύει τόν άργυρον πολύ 
ευκόλως οχηματίζοντα άφθόνους άτμούς, άπο- 
τελοΰντας λευκά κρύσταλλα καλούμενα νιτρι
κός άργυρος, όοτις Αναλυόμενος μετακα- 
λεϊται καυστικός λίθος καί είναι έν 
χρήσει ώς καυτήρων έν τή Ιατρική.

Ό νιτρικός άργυρος είναι λίαν δηλητηριώ
δης· ένέχει δέ τήν μοναδικήν Ιδιότητα νά με- 
λανοποιεϊται Υπό τήν έπίδρασιν τών ηλιακών 
Ακτινών καί Αφ' έτέρου έγένετο ή βάοις τών 
θαυμάσιων ένεργειών έν τή φωτογραφία. Κι
τρικόν άργυρον μεταχειρίζονται ώσαύτως εις 
τήν κατασκευήν τών βαφών τής κόμης. Τήν 
προσαρμόζουν μετά κηκίδος έπί τής λευκής 
κόμης καί υπό τήν έπίδρασιν τοϋ φωτός με- 
λανοποιεΐται αΰτη προσλαμβάνουσα μελανόν 
ζωηρόν χρωματισμόν.

Π πλατίνη, ήτις θεωρείται ώς τό έσχατον 
τών πολυτίμων μετάλλων έχει χρώμα λευκό
φαιου' δέν δύναταί δέ, δπως δ χρυσός νά 
προοβληθή ή διά τοΰ βασιλικού ΰδατος. Είναι 
τό βαρύτερον τών έν χρήσει μετάλλων ή δέ 
πυκνότης τον είναι 21,50. Είναι δέ έλαττός 
καί κατωρθοΰσι νά τόν μετααχηματίζουσιν εις 
λεπτότατα φύλλα καί εις σύρματα λεπτά ώς ό 
χρυσός. Τοσοϋτο δέ λεπτά είναι ώστε μόλις 
δικρίνονται διά τοϋ οφθαλμού καί δή δυσκό - 
λως. Τά σύρματα ταΰτα εισί γνωστά υπό τό δ ■ 
νομα Αόρατα σύρματα τοϋ Βολλαστ ώ
ν ο ς. Ή πλατίνη ανθίσταται καί είς αυτήν τήν 
ζωηροτέραν πυράν τών σιδηρουργών καί δέν 
δύναταί τις νά προσδιορίση τήν τήξιν αυτής, 
είμή διά μέσου τοϋ δι' δξυδρικοϋ Αερίου φυ- 
οητήρος. Ακριβώς δέ ή μεγάλη Αντοχή καί 
σκληρότης του έν τή πυρά καθιστώσιν αυτό 
πολύτιμον έν τή κοινωνική χρήσει.

ΊΙ πλατίνη δύναταί πολλαχώς νά Υποδιαί
ρεσή μοριακώς" παρουσιάζεται δέ ώς λεπτή 
μελανή κόνις, δτε Απορροφφ τό Αέριον μετά 
πολύ μεγάλης ταχύτητας,ώστε εν κυβικόν έκα- 
τοστόμετρον τοιαύτης κόνεως δύναταί νά ουμ- 
πυκνώση 750κις τόν δγκον τοΰ Αερίου τούτου. 
Συμπυκνόϊ ώσαύτως τό δξυγόνον καί έν πο· 
λυαρίθμοις περιστάοεαιν ενεργεί ώς ενεργητικόν 
δξυδικόν μέσον.

Δυιάμεθα νά κατασκευάοωμεν ευφυεοτάτην 
λυχνίαν, ή'τις Αφ’ έαυτής φλέγεται άνευ βοή
θειας φλογός τίνος. Περιέχει έαωτερικώς υά- 
λινον κώδωνα, ίίστις πληρούται έξ υδρογόνου 
Αερίου, προερχόμενου έκ τής έξαοκουμένης ε
νέργειας ένός Υπολείμματος τσίγκου έπΐ όξει- 
δομέιου ΰδατος, τοποθετουμένου έντός αυτού. 

Έάν δέ πιέσωμεν κομβίον ευρισκόμενον είς 
τό Ανώτεροι· μέρος τής συσκευής, έκφεύγει τό 
Υδρογόνον δπερ μεταβαίνει νά κρούση τεμάχιον 
λεπτοτάτης πλατίνης, ήτις δξειδουμένη, φλέγε
ται καί Λνάπτει μικρόν έλαιολυχνίαν εΰρισκο- 
μένην έναντι. Ή λυχνία αΰτη καλείται πυρείου 
τοϋ Gay-Lussac.

Άλλά καί πολλάς άλλας χημικός ένεργείας 
ή πλατίνη έκτελεΐ διά τής απλής επαφής της 
πρός άλλα σώματα, θέσατε έντός περιορισμέ
νου μέρους μίγμα έκκρηκτικόν έκ δύο με
ρών Υδρογόνου καί ένός μέρους οξυγόνου, βυ
θίσατε έν αυτοΐς τεμάχιον λεπτής πλατίνης καί 
αμέσως ό συνδυασμός τών δύο σωμάτων θά 
συντελεοθή δι’ Ισχυρός έκκρήξεως.

θερμάνατε μέχρι πυρακτώσεως οπειροειδές 
τεμάχιον πλατίνης έν τή φλογί λυχνίας τινός, 
καί βυθίσατε αυτά ταχέως έντός κυπέλλου πε- 
ριέχοντος αιθέρα καί θά ίδήτε τό οπειροειδές 
τεμάχιόν σας νά διατελή έρυθρόν έπί μακράν 
χρόνον, έιιρ έν τ<ϋ Αέρι θά έφυχραίνετο αμέ
σως. Τό φαινόμενου τοϋτο Αφείλεται είς τήν 
έπενέργειαν τής όξειδώσεως ήν έξαοκεϊ ή πλα
τίνη έπΐ τών Ατμών τοΰ αίθέρος.

Τό περίφημου πείραμα τούτο είναι γνωστόν 
Υπό τό όνομα ά φ λ ο γ ο ς λυχνία. Αί αξι
οσημείωτοι αυται όξειδώσεις τής πλατίνης, ας 
δέν ήδυνήθησαν έτι νά έξηγήσωσιν, έκαλοϋττο 
άλλοτε κ α λ α θ η τ ι κ α ί έ ν έ ρ γ ε ι α ι. 
Άλλά μία ονομασία, μολονότι έλληνική, δέν 
δύναταί νά ήνε ή θεωρία καί είναι προτιμότε- 
ρον νά όμολογή τις τήν άγνοιαν του ή νά τήν 
Υποκρύπτη υπό τό πρόσχημα τής μαθήσεως. 
ΊΙ επιστήμη είναι Αρκετά πλούσια διά νά δύ- 
ναται νά έκφράζη θαρραλέως τάς Αμφιβολίας 
δσον καί τάς πεποιθήσεις της.

Αί θαυμάσιοι έφαρμογαί τής έπιοτήμης, έ- 
χουσι λόγον νά μας έκπλήττωσι διά τής οημαν- 
τικότητος τών Αποτελεσμάτων αυτών, διά τών 
θαυμάσιων Ανακαλύφεων, αΐτινες έξήλθον ίκ 
τών σπλάγχνων αυτών' Αλλ' έάν έδοξάσθησαν 
έκ τών Αποτελεσμάτων της, τί μας λέγουσι περί 
τών πρώτων αιτίων παντός πράγματος, περί 
τοϋ δ ι α τ ΐ τής φύσεως; Ουδέν σχεδόν.'Όθεν 
δέον ταπεινώς νά όμολ.ογήσωμεν τήν Αδυνα
μίαν μας καί νά εΐπωμεν, ώς ό Ale tn fieri : 
« ΊΙ έγκυκλοπαιδία είναι Αφθονοιάτη, Αλλά τί 
θά ήτο, έάν ώμίλ^ι δι' δ,τι Αγνοοΰμεν ;»

Φ. Π.

Οΐ άνθρωποι ούδέποςε καλώς έννουΰσιν 
άλλήλους και τοϋςο Ενεκι τοΰ έ^ωϊιμοΰ, 
ον εχουσιν έν Ιαυτοϊς και τοΰ μίσους 
δπερ τρέφουσι πρός τους άλλους, ζήλο· 
ΨΟονίας ίίνεκεν.
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ΜΙΛ ΕΟΙ^ΕΨΙΙ ΕΙΕ Τί ΤΑΤΑΥΛΑ
Πέρισυ ευρισκόμενος είς Κωνοταντινούπο- 

λιν, προσεκλήθην ήμέραν τινά παρά φίλων νά 
έπιοκεφθώ τά Ταταϋλα καί τήν έν αυτώ Από 
πολλοΰ καλώς καί έθνικώς λειτουργούσαν 
'Ελληνοπρεπεστάτην Λέσχην των, μετά τών 
πολλών περιέργων τοπείων καί Αντικειμένων 
τής ώραίας ταύτης έν Κωνσταντινουπόλει πο
λυπληθούς όμογενοϋς\κωμοπόλεο)ς·

Τά Ί'αταύλα, μεγάλη'λαμπρά συνοικία πρός 
τό βόρειό-Ανατολικόν μέρος τής Κωνσταντι
νουπόλεως κείμενη, άρχεται Από τής βορείου 
καιωφερείας τοϋ Πέρα διήκουσα καί καταλή
γει είς τό Σιολ.ί, έτέραν περαιτέρω νέαν συν
οικίαν καί περιλαμβάνει ολόκληρον πόλιν έντός 
τής Βασιλίδος τών πόλεων, μέ15—20 χιλ. 
κατοίκους, πάντας Ανεπτυγμένους καί φιλότι
μους. “Εχει πυκνόν συνοικισμόν, ώραίας πα
λαιός καί καινουργείς οικοδομάς, θέαν δέ 
έξαιαίαν καί κλίμα πολύ ευχάριστον καί αρκετά 
θαυμάσιοι·. Φημίζεται'Ιδίως διάΊήν Ανεπτυγ- 
μένην αυτής τάξιν, τόν πατριωτισμόν, τήν 
φιλεργίαν καί φιλ.οπονίαν, τών κατοίκων της, 
ώς καί τό φιλόνομου καί φιλότιμου αυτών.

Π ώραιοτάτη αΰιη συνοικία παρωνυμεϊτο 
έκπαλαι καί παρωνυμεϊται παρά τοις Ευρώ- 
παίοις άχρι τοΰ νϋν Από τοϋ έν αυτή ιερού 
ναού τοϋ αΆγίου Δημητρίουη, είς τιμήν τοΰ 
οποίου φκοδύμηται πρό πολλών έτών κάτω εις 
τό καλούμενοι· τέως Αγιασματάκιιι, ό περι
καλλής ναός, ό πρώτος τών^έν Κωνσταντινου- 
πόλει χριστιανικών, έγερθείς μετά θόλου καί 
κωδωνοστασίων. Ότε δέ, μεταποιηθέντος είς 
τζαμιού τοΰ παρά τόν ναύσταθμον ναοϋ τοΰ 
Άγ. Δημητρίου, Ανρικίσθηοαν είς τόν λόφον 
τούτον οί έκεΐαε τέως συνωκιομένοι δούλοι τοϋ 
Τερσ-χανέ, Κρήτες, Μανιάται, Έπιανήσιοι
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κλπ. και συμμετεκόμισαν έκεϊθεν μεθ’ εαυτών 
κα'ι τήν εικόνα τοΰ Άγιον, μετφνομάσθη καί 
είς τιμήν αύτοϋ και ή εκκλησία.

Τό δέ όνομα τών Τατάβλων ή Ταταούλων 
παρέμεινεν είς τό χωρίον τοϋτο καί έξενίκησεν 
έπί τέλους άπό τών ένταϋθα έπαύλεων ή 
«Σταδίων» (btabullum) τών Γενουηνσίων. 
Είναι κυρίως σωρός οικιών ξύλινων, διατε- 
μνόμενος δπως έτυχε δια οκολιών στενωπών, 
και καλύπτων ζωγραφικώς τόν πρός δυσμός 
τοΰ Σταυροδρομιού λόφον- Ούχί εις μακράν 
άπόστασιν εΰρηνταί τινες κήποι,έν οίς άνηγέρ- 
θησαν οίκίαι, τό «Κερααοχώριον» καλούμενου, 
ένθα συνέρρεον πλήθος φαυλοβίων γυναικών.

Μεταξύ τών κατοίκων τών Ταταούλων <5 
Άπελλής καί Φειδίας ήθελον έκλέξη πάντως 
τά πρότυπα τών ώραιοτέρων αύτών προτομών. 
Τοϋτο δύναταί μέν ν' άποδοθή κοι είς τό υγι
εινόν τής θέσεως, δύναταί δέ νά αίτιολογηθή 
καί διά τής περί τήν κομμωτικήν δεινότητας, 
δι’ ής διακρίνονται ούχ ήττον αί καλλιβλέφα- 
ροι και καλλιπάρειοι τής συνοικίας ταύτης 
(αραιότητες.

Ώς πρός τόν χαρακτήρα δέ τών κατοίκων 
τοϋ προαστείου τούτου παρατηρεϊται τό αυτό 
τής τάξέως πνεύμα, δπερ διέκρινεν άνέκα&εν 
τους Χίονς. Διότι οί εμπορευόμενοι Χϊοι τά 
Τατάβλα έκπαλαι προύτίμηοαν είς κατοικητή- 
ριον, ώς άπηλλαγ μένον τής συνδιαιτήοεως 
τών ’Οθωμανών.

Σήμερον τά Τατάβλα άποτελοΰν μεγάλην 
σημαντικήν ελληνικήν προαγομένην καθ’ δλα 
συνοικίαν, ακραιφνώς και όλοψύχως άφιερω- 
μένην είς τήν τάξιν κκί ευνομίαν.

’Πιο Κυριακή πρωία, δτε συναντηθέντες 
κατόπιν προγενεοτέρας συνενοήσεως κοι δρτυ- 
κοφαγίας μετά τοΰ κ Άντ. Άκύλα, δστις τυγ
χάνει και έξοχος κυνηγός, έν τώ ξενοδοχείω 
τής Μεγάλης Βρετανίας, έξεκινήσαμεν. ί'να 
όμοϋ μεταβώμεν πρός τό μέρος τοϋτο, καθό
σον ουδέποτε πρότερον είχαν έπισκεφθή τήν 
λαμπρόν συνοικίαν ταύτην, ώς έκ τών υστέ
ρων άντελήφθην.

Πιο 9 περίπου ώρα π. μ.
— Ξεύρεις, μοι λέγει τότε δ κ. Άκύλας, εί

ναι Κυριακή και έγό) είμαι και καλός χριστια
νός. Πρό παντός λοιπόν επιθυμώ ν'άκούοω 
τήν λειτονργείαν.

— Χαίρω πολύ και είμαι καί έγώ σύμφω
νος, τφ άποντώ. Πηγαίνομεν λοιπόν πρώτον 
είς τήν 'Εκκλησίαν.

Καί πορευόμενοι οΰτω πρός τήν δδόν τοΰ 
Πέρα, έκάμφαμεν τήν γωνίαν τής Αγγλικής έκ- 
κλησίας, δτε μετά παρέλευσιν δλίγων βημάτων 
μας, έοτημεν πρό απλής,άλλά σοβαρός οικοδο
μής, δηλαδή ά<·ευ εξωστών και πολλών ι9υ 
ρίδων καί διιιμεμσμάιων.

— Άλλά έδώ δέν είναι ναός, τώ λέγω, μετ’ 
άπορίας. Δέν ομοιάζει τοιοϋτος.

— Πώς; αμα είοέλθωμεν, θά Ιδης.
Καί όντως, ώ&ήσαντες τήν βαρεϊαν θύραν, 

είσήλθομεν έντός ευρέως προαυλίου, δεξιόθεν 
τοϋ όποιου υπήρχε μεγάλη θύρα, άγουσα εις 
άρκετά εύρεΐαν αίθουσαν, ένθα εύρίσκετο ό 
ναός, δπου πολλοί ήδη άνδρες καί γυναίκες 
ήκροώντο τής θείας λειτουργίας.

Οί ιερείς καθ’ δλα τά φαινόμενα ελληνες καί 
ελληνοπρεπείς μετά τοϋ οικείου θρησκευτικού 
σχήματός των, δ ναός έντελώς μετά τοϋ Ιερού 
ελληνικός, μέ διάκοσμον, εικόνας και βήμα 
έντελώς ελληνικόν, ή άκολ.ουθία τής λειτουρ
γίας παντελώς ελληνική, άπαρεγκλίτως άπαγ- 
γελομένη,δπως είς όλους τους ορθοδόξους να
ούς, μέ τήν διαφοράν μόνον, δτι είς τό πολύ 
χρόνιαν έμνημονεύετο δ Πάππας τής Ρώμης.

—Είμεθα είς έλληνο καθολικήν εκκλησίαν, 
είπα είς τόν σύντροφόν μου.’καί έν ταύτώ έζή- 
τησα άπό παρακειμένην μαυροφορειιένην κυ
ρίαν νά ίδιο τό βιβλίον, δπερ έκράτει,ήτις μετά 
δισταγμόν μοί τό παρέδωκεν.

'Ητο προσευχετάριον μέ λατινικούς χαρακ 
τήρας καί κείμενον έλ.ληνικόν. Παρετήρησα δέ 
μετά προσοχής τους έκκλησιαζομένους, Λλλά 
δέν ήδυνήθην νά διακρίνω είς ποιαν εθνότητα 
Ανήκουν. Ίσως εις ουδεμίαν !

— Περίεργον, είπον, "Ελληνες ούτοι, ιερείς 
καθολικοί; άλλά καί πρός τί είναι τό ελληνικόν 
αύτό σχήμα, κα'ι αν δέ είναι καθολικοί, τότε 
πρός τί ή έλληνική Ακολουθία·, Ιδού θρησκευ
τική κωμωδία '. Καί αληθώς.

"Εως πότε χάριν τοΰ φανατισμού καί πείσ
ματος τών αρχηγών,θά παίζωμεν έν ον παικ- 
τοις \ Είναι καιρός, νομίζω πλέον, νά παύση 
ή καινοδοξΐα καί συμφεροντολογία καί νάλατρεύ- 
εται τό υπέρτατου δν έν τώ σκότει, τή άμαθείφ 
καί τή Απάτη.

Μείναντες έκεΐ μέχρι τέλους τής λειτουρ- 
γείας, άπήλθομεν είτα καί κατήλθομιν κατω- 
φορικήν οδόν άγουσαν πρός έτέραν πυκνότατη:· 
συνοικίαν, κατοικουμένην, ώς έπί τό πλεϊστον, 
ύπό ομογενούς πληθυσμού καί Ευρωπαίων, 
μεθ !> δέ Ανελθόντες και πάλιν συνοικιακήν 
άνωφέρειον, προέβημεν περαιτέρω διά μέσου 
στενών οδών καί πτωχών διαμερισμάτων.

— 'Ιδού, Απ' έδώ Αρχίζουν τά Ταταϋλα, 
μοί λέγει τότε δ κ. Άκύλας και όντως κάτι 
εύθυμώτιρυν, διακριτικώτερον καί ελληνοπρε
πέστεροι· ήρχισε ιά διακρίνεται ενταύθα. Αί ο
δοί, αί οίκίαι, ό ρυθμός κα'ι τά καταστήματα, ή 
καθαριότης καί ή τάξις, αί κορασίδες μειδιώ- 
σαι άι ά τάς θύρας καί θυρίδας, ή περιέργεια 
τών άγιοπαίδων, προβαλλόντων τάς έρμικάς 
αυτών μορφάς μετά συμπάθειας, πάντα ταΰτα 
διαδηλοΰσιν ήμϊν προφανώς, δτι ένταϋθα κα
τοικεί Αμιγής χριστιανικός πληθυσμός.

Αίθουσα ΰψαχρτδτηρίου και συναυλιών.

Άνηρχόμεθα δλονέν διά μέσου πάντοτε κα- 
λειτέρων καί εύρετέρων οδών καί ευπρεπών 
διαμερισμάτων, δτε άπαυδήσας πλέον :

— Άλλά, άκόμη είς τά Ταταϋλα ευρισκό- 
μεθα, έρωτώ, τόσον λοιπόν μεγάλη ή συνοικία 
αΰτη είναι;

— Βεβαίως καί άκόμη έχομεν καιρόν, μοί 
λέγει ό κ. Άκύλας καί ήρχισε νά μοί έξιστορή 
τά διάφορα μέρη τής συνοικίας κοι τής προό
δου βαθμηδόν τοΰ συνοικισμού της, δτε μέ 
σταματά πρό μιας διωρόφου μέτριας οικίας 
μετά έξώστου.

— Αΰτη είναι ή οικία, δπου διέμενε, μοί 
λέγει, δ μακαρίτης Άνδρέας Συγγρός.

Καί μετά περιέργειας τό βλέμμα μου έστη 
έπί τοϋ μέρους τούτου, δπου δ δεινός οίκονο 
μολόγος καί ευτυχής θνητός διητάτο ήρέμως 
καί συνελάμβανε τά τολμηρότερα έπιχειρηματικά
καί χρηματολογικά του σχέδια- 
Είτα προχωροϋντες έτι, έφθάσα
μεν μετ’ δλίγον πρό τής Πλα
τείας,ένθα εύρίσκεται ή λέσ-χη τής 
φιλόπτωχου Αδελφότητος Τατα
ούλων, ϊδρυθείσης τώ 1862, κά
τωθι τής όποιας υπάρχει ώραϊον 
εύρύχωρον καφενείου μέ σφαιρι- 
στήριον κτλ· καί δπου συνέρχονται 
καθ’έκάστην οί κάτοικοι μετά τών 
οικογενειών των.

Έξωθι τοϋ καφενείου ήτο ήδη 
άρκετόν πλήθος νέων ώς καί Κυ- 
ρίαι ή δέ μουσική τής φιλαρμονι
κής έτερπε δι’ ώραίων τεμα
χίων τούς θαμώνας.

Κατεγοητεύθην έν τώ άμα έκ 
τής όμηγύρεως καί τής θέσεως 
ταύτης, έναντι τής οποίας ευρύς 

διηνοίγετο δ δρίζων, μέ ώραίας 
φυσιολογικός εκτάσεις καί θέαν 
λαμπρόν πρός τήν έκεϊθεν άρχο- 
μένην νεωτέραν έτέραν συνοικίαν 
τοϋ Σιολή.

Κατεγυητεύθην δ’ έπίσης έκ 
τής Λδελφικής συγκεντρώσεως 
πολλών εύοταλών νέων, οιτινες 
χριστιανικώς έφαρμόζοντες ενταύ
θα τήν Κυριακήν άργίαν, διήρ- 
χοντο τήν ήμέραν, μετά τήν Λκρό- 
ασιν τής θείας λειτουργίας, άνσ- 
παυόμετοι, συζητούντες καί φι- 
λοφρονοΰμενοι ύπό τήν σκιάν το)ν 
φυλλωμάτων τών ώραίων δέν
δρων τής Λέσχης των, 5)ν θεω- 
ροΰσιν ώς δαυλόν κα'ι κρηπίδα 
τοΰ γένους των.

— 'Επ’/.ησιάσαμεν μετ' δλίγον 
έκεΐ. Μόλις δέ έφθάσαμεν, μάς 

παρέλαβεν έπιτροπή έκ μελών τοϋ Σο.ιιια- 
τείου καί άφοΰ έκαθήοαμεν παρά κοινή 
τραπέζη, μετά τάς τυπικός συστάσεις, έ- 
λάβομεν άναφυκτικά, συζητούντες περί τής 
λαμπρός συνοικίας των. Είτα ήγέρθημεν τή 
προτάσει αύτών, δπως έπισκεφθώμεν καί τό 
κατάστημα εσωτερικώς.

Μετριοπρεπές, ταπεινόν καί άπλοΰν εις τήν 
έξωτερικήν αύτοϋ όφιι·, μεγαλοπρεπές καί έπι- 
βάλλον κατά τήν έοωτερικήν αύτοϋ διάταξιν 
καί διακόσμηοιν, ένεθουσιάσθημεν όπόταν μετά 
τήν έπίσκεφιν καί έξέτασιν τοϋ ώραίου καφφε- 
νείου, τής αιθούσης, τοΰ καλλίστου αύτών θε
άτρου καί τοϋ δωματίου τών συνεδριάσεων,εί
σήλθομεν καί είς τά γραφεία τής Αδελφότη
τος και εϊδομεν τά ϊχνη δλης τής δράσεως τοΰ 
ελληνοπρεπούς τούτου σωματείου. Εναντι τής 
εισόδου κεϊται ή βιβλιοθήκη καί τό άναγνω-

ΑΙθουΟα υποδοχής ’Αδελφότητος Ταταούλων.
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στήριον καϊ έκατέρωθεν πίνακες και εικόνες 
διάφοροι έμφαίνοντες την σοβαρότητα καί χρη
σιμότητα τοΰ φιλογενοΰς σωματείου των, ού- 
τινος κύριος σκοπός είναι η πρός τους ένδεεϊς 
τής κωμοπόλεως ταύτης αγαθοεργία δΓ εισ
φορών, συνδρομών, διαλέξεων, χορών, παρα
στάσεων, ίορτών κ. τ. λ·

Τό σωματεϊον τοΰτο διατηρεί ίατρεΐον, Απο
νέμει βραβεία εις Απόρους, παρέχει Αρωγήν 
καί ύποστήριξιν είς χρηστοήθεις μαθητάς, ώς 
καί σιτηρέσια καί μηνιαίας χρηματικός χο
ρηγίας· Διοικεΰται δέ Από έπτα ισότιμα μέλη, 
ήτοι ένός Προέδρου, δύο αντιπροέδρων, δύο 
γραμματέων, ταμίου και κοσμήτορος. Έν I- 
διαιτέρφ πίνακι υπάρχει κατάλογος τών ιδρυ
τών τής ’Αδελφότητος ταύτης, ήν ώς υπόδειγμα 
καί δι' ιστορικήν Αξίαν σημειοϋμεν και ένταΰθα·

Ό Άργυροπόλεως Σεραφείμ, Επίσκοπος 
Ταταούλων, Θεοδ. Άριστοκλής,’Ανδρ. Βώτης, 
Δη μ. Ίακωβίδης, Ν. Καπέλλας,Δ. Αουκατρα- 
δόπουλος. Άντ. Κοκάλης, Παντελής Μαστρα- 
πΰς, Άλεξ. Γαλάτης, Λέων Μολάτης, ΙΙαναγ. 
Μάντζαρης, Δημ. Παλαμίδης, Κ. Άμοιρος, 
Ν. Μεμαρίτης.

Άφοΰ δέ παρεμείναμεν έπ' Αρκετόν έν
ταΰθα, έξετάζοντες καί συζητοΰντες τα κατ’ 
αυτούς, έλάβομεν ευχαρίστως καί μερικός φω
τογραφίας τής Αδελφότητος, έξ ών δημοσιεύο- 
μεν δύο, τήν τής ώραίας αιθούσης τής Απο
δοχής τοΰ σωματείου καί τής πολυτελούς καί 
ώσαύτως ώραίας τοΰ καφενείου καί σφαιριστη
ρίου, όπως οί ήμέτεροι Αναγνώσται πληρεστέ- 
ραν ιδέαν σχηματίσωσι περί τής καταστάοεως 
καί λειτουργίας τοΰ λαμπρού καί τόσον έπα- 
ξίως καί ίιμέμπτως Από πολλοΰ λειτουργοΰντος 
σωματείου τούτου" καί Αποχαιρετήοαντες τούς 
έκ τών μελών συνοδεύσαντας καί παρασχόντος 
τάς δεούσας πληροφορίας κυρίους Κ. Αριστό
βουλον, Άλεξ. Κωζαδΐνον, Άρ. Όρφανίδην 
καί Ήρ· Ίσιδωρίδην, Απήλθομεν μετό τοΰ 
συντρόφου μου κ. Άντ. Άκύλα είς Σισλή 
καί τάς έν αύτή έξοχός καί ζυθοπωλεία, δπου 
καταφεύγουσι κατά τάς Κυριάκός καί έοριός 
πολύς κόσμος,ιδίως τών έμπορικών καί έργα- 
τικών, τάξεων πρός Αναψυχήν. Φ. II.ΤΟ ΠΑΡΑΛΕΙΣΙΟΝ ΠΤΗΚΟΝ

Τό ωραίου τούτο μικρόν πτηνόν κχτοικοΰν εΐ; 
τά δάση τή; Νέα; Γουινέας ώ; καί τών πζρα · 
κειμένων νήσων, καί περί ου πολλά τά παρά
δοξα έμυθολογήθησχν, ώ; π. χ., οτι κατά τήν 
έποχήν τή; έπωάσεω; άποσύρεται, οπω; κατα- 
σκευάσυ) φωλεάν καϊ έπωάστ) εί; τόν ΙΙαράδει- 
σον, είναι έκ τών ςηροβατικών λεγομένων 
πτηνών τών κωυοραμφών.

’Αποτελεί ιδιαίτερον γένος, περιλάμβαναν 
πολλά είδη, ών τό άρρεν έχει τά κάτωθι τών 
πτερύγων καϊ τών πλευρών τοΰ στήθους πτερά 
πολύ μακρά καϊ στενά, και τό ζεΰγος τών με
σαίων διευθυντηρίων πτερών τής ουράς πολύ 
έπιμεμηκυσμένου καϊ στερούμενου γενείου· τά 
πτερά τή; κεφαλής κα'ι τοϋ λαιμοΰ είναι 
χνοώδη πράσινα μέ μεταλλικά; Αντανακλάσεις. 
Τό ράμφος είναι βραχύτερου τής κεφαλής. Τό 
σπουδαιότερου είδος, τό μέγα σμαραγδόχρουν 
παραδείσιου ή κατά Λινναϊον, Παραδείσων τό 
άπουν, έλαβε παρ’ αύτοΰ τό όνομα τοΰτο πρός 
ύπενθύμισιν τών πολλών μύθων, ού; οί φυσιο- 
δίφαι τής μεσαιωνικής έποχής έπλασαν περί τοΰ 
πτηνοϋ τούτου. ’Επειδή κατά τήν έποχήν 
έκείνην ήτο μο'νον γνωστόν τοΰτο έκ τών δερ
μάτων, άτινα χονδροειδώς ήκρωτηρίαζον οί 
πζρασκευάζοντες ταΰτα κυνηγοί Papous, καϊ 
άτινα έζητοϋντο πρό πάντων διά τάς μακράς 
πτέρυγας τών νώτων, έπίστευον Αφελώς, δτι 
ήτο έν πτηνόν άνευ ποδών, πέτων Αδιακόπως, 
χωρίς ούδέποτε νά άναπαύηται, καθώς έπίσης, 
δτι τό θήλυ έγέννα και έπώαζε τά ώά του έπϊ 
κοιλότητος ύπαρχούσης είς τά νώτα τοΰ άρρε- 
νος. Ό Pigafetta κατόπιν, ό πρώτος ίδών 
τοιαϋτα πτηνά ζώντα, έβεβαίωσεν, οτι ειχον 
πόδας, ώς δλα τά πτηνά- ήρνοΰντο όμως νά 
τό πιστεύσωσι. Μόνον περί τό 1825 έκομίσθη- 
σαν είς Εύρώπη·,· ακέραια δέρματα τοΰ πτηνοϋ 
τούτου.

Τό Παραδείσιον τό άπουν είναι ολίγον τι 
μικρότερου τής κορώνης: τό άρρεν έχει τό άνω 
μέρος τής κεφαλής καϊ τοΰ λαιμοΰ χρυσοκίτρι
νου, τό έμπροσθεν σμαραγδοπράσινον μέ μεταλ
λικά; αντανακλάσεις, τά πτερά τών νώτων 
κίτρινα, είς τό άκρον ολίγον έρυθρά- τό ύπόλοι- 
πον τοΰ πτερώματος είναι φαιοκιτρινον. Τό τε
λευταίου τοΰτο χρώμα έχουσι καϊ τό θήλυ καϊ 
τά νεαρά πτηνά. Κατοικεί άποκλειστικώ; τάς 
νήσου; Al'OU, έξ ου τά δέρματά του έκομί- 
σθησαν είς τήν ’Ιάβαν καϊ είς τήν ’Ινδίαν διά 
νά χρησιμεύσωσιν ώς κόσμημα τών πριγκήπων 
τής μαλαϊκής φυλής καϊ τών ίνδών κοσμούν - 
των δι’ αύτών τήν κόμην των. Έκ τής ’Ιν
δίας μετεκομίσθησαν είτζ είς Εύρώπην,ώ; κό
σμημα τών κυριών. Τά ήθη τών πτηνών τούτων 
είναι ολίγον γνωστά. Γνωρίζουσι μόνον,δτι τρέ
φονται άπό καρπού; καϊ έντομα, δτι είνε δεν- 
δρόβια, τών μακρών αύτών πτερών κωλυόντων 
αύτά νά καθήσωσιν έπϊ τής γής. Κατά τήν 
έποχήν τών έρωτων τά άρρενα ένοΰνται άνά 
20 ή 30 κατ’ άγελας έπϊ ένός καϊ τοΰ αύτοΰ 
δένδρου καϊ παραδίδονται είς τόν ύπό τών ιθα
γενών καλούμενου χορόν, έπιδεικνύοντα δλας 
τάς καλλουάς τοϋ πτερώματος των, παρουσία 
τών θηλέων, μενουσών απλών θεατών. Κά- 
μνουσι γύρου περί αύτάς φουσκώνοντα καϊ άνα- 
πτύσσοντα τού; τών νώτων των θυσάνους τών

*

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ ΠΤΗΝΑ

πτεοών, ούς κινοϋσι ώ; οί ταώ- τό πτηνόν τότε 
φαίνεται ώ; πυροτέχνημα, πρό πάντων, δταν ό 
ήλιος προξενεί διαφόρους αντανακλάσεις χρω
μάτων έπϊ τοΰ πτερώματος των; πηδώσι άπο 
κλάδου είς κλάδου δλη ή άγέλη έν είδει ται
νίας. Τδ θήλυ γεννά τά ώά του εί; όπά; δέν
δρων. Τά ώά ταΰτα, έξ δσων δειγμάτων γνω
ρίζομεν, είναι ροδόχροα μέ κηλίδα; φαιερύθρους. 
Ή φωνή των είναι έν είδος κρωγμού πολύ 
τραχέος.

Ή πτήσις των είναι έλαφρά κα'ι εύκολος, 
δταν είναι νηνεμία, άλλ’ δταν είναι άνεμο; κρύ
πτονται είς τά φυλλώματα, άποφεύγοντα νά 
έκτεθώσιν είς τόν άνεμον, δστις θά διεσκόρπι- 
ζε καϊ θά έθραυε τά λεπτά πτερά τών νώτων 

των. "Οταν αίχμαλωτισθώσι, φροντίζουσι με
γάλο» περί τοΰ κοσμήματος των, ασχολούμενα 
τό πλεΐστον τοΰ χρόνου είς τό κτένισμα καϊ 
τό στίλβωμα τοΰ πτερώματος των."Οταν διέλ- 
θη ό καιρός τής οχεία; των, τά πτερά των 
ταΰτα τά ωραία πίπτουσι καϊ τότε τά άρρενα 
όμοιάζουσι πρός τά θηλεα και τα νεαρά. Οι 
αύτόχθονες θηρεύουσι ταΰτα, ώς έξής : Σημει- 
ώνουσι τά δένδρα, δπου τά πτηνά ταύτα διέρ
χονται τήν νύκτα, άναρριχώνται έκεΐ και κα- 
ταλαμβάνουσι ταΰτα κοιμώμενοι,ρ’.πτοντε; έπ ’ 
αύτών λεπτόν ύφασμα δικτυωτόν. Τά παρα- 
σκευάζουσι δέ διά τό έμπόριον κενοΰντες Απλώς 
τό σώυ.α των κκϊ άποσπώντες τούς πόδας των, 
ούς άντικζθιστώσι διά μζκροΰ λεπτού ρχβδί Ου,
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έμπηγνυομένου μέχρι τοΰ κρανίου-έπειτα ξηραί- 
νουσι τά δέρματα ταΰτα, καπνίζοντα αύτά 
ΰπεράνω πυράς.Ή άρχέγονο; όμως αΰτη μέθοδο; 
έγκατελείφθη, άφ’δτου οί Papouy είδον, ότι 
τά δέρματα τά ακέραια καί καλώς περασκευα- 
σμένα έπληρώνοντο άκριβώτερον ύπό των Ευρω
παίων.

Τοιαϋτα έν ολίγοι; τά περί τοΰ θαυμάσιου 
τούτου καί μεγ-κλοπρεποΟς πτηνού. Γ.Κ.Γ.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
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Διά τονς κονοεδς
Αί μικραί ράβδοι, αί χρησιμεύουσαι κατά τό 

ξύρισμα διά την κατάπαυσή τή; αιμορραγίας 
μικρών πληγών, κατασκευάζονται κυρίως έκ 
στυπτηρίας, ήτι; καί απολυμαίνει τάς πληγάς. 
Εις ανοικτόν δοχείον έκ πορσελάνης τήκουν 1 
χγρ. στυπτηρίας είς τό ίδιον αυτής ύδωρ κρυ- 
σταλλωσεως, προσθέτουν κατόπιν 30 γρ. βόρα- 
κος, 0,5 γρ. οξειδίου ψευδαργύρου, 10 γρ. γλυ
κερίνης, ώς καί 2 σταγόνας αιθέριου έλαίου βερ- 
γαμόττου καί 5 σταγόνας αίθέρος ανανάς. Μετά 
τήν καλήν άνάμιξιν τοΰ βλου, τό χύνουν είς 
καταλλήλους τύπους.

Τά ότνπόχαοτα
Πρακτικαί όδηγίαι πρό; κατασκευήν αύτών. 

Διαλύομεν 100 μ. δξαλικοΰ οξέος είς 400 μ. 
οινοπνεύματος, μέ αύτό δέ τό διάλυμα διαπο- 
τίζομεν, έμβαπτίζοντε; διηθητικόν χάρτην όσον 
οϊόν τε χονδρόν καί καλής ποιότητος. Μετά 
ταΰτα κρεμώμεν τά φύλλα χάρτου ένα έκαστον 
χωριστά, είς τό ύπαιθρον διά νά στεγνώσουν. 
Οί τοιοΟτοι χάρται έχουν τό προτέρημα νά 
έξαλείφουν τάς τυχόν γενομένας κηλίδας μελά
νης. Ναί μέν περιορίζεται ή ένέργειά των μό
νον είς μελάνας σιδηρούχους. Κηλίδες έκ μελά
νης ανιλίνης δέν έξαλείφονται δι ’ αύτών. ’Επειδή 
όμως εί: τά πλεϊστα γραφεία γίνεται χρήσις 
σιδηρούχου μελάνης, οί τοιοΰτοι χάρται δύναν- 
ται νά είσαχθοΰν ευκόλως.

Ό κατασκευαστής θά συσκευάση 10 φύλλα 
οίουδήποτε σχήματος περιτυλίσσων αύτά έντός 
λευκοΰ χάρτου έπί τοΰ όποιου θά ευρίσκεται ή 
έντυπος οδηγία, ήτις θά τονίζη δτι μία πρό
σφατος κηλίς μελάνης, δηλ. ύγρά, έξαλείφεται 
άμέσως, μία παλαιά δέ πρέπει προηγουμένως 
νά ύγρανθή.

"Αρωμα ρόδων
Είς 1 λιτρον οινοπνεύματος τών 90 βαθμών 

διαλύομεν 5 γρ. ροδέλαιου, 5 γρ. βάμματος 
μόσχου. 10 γρ. βάμματος βενζόης, 3 γρ. γερα- 
νελαίου, 5 γρ. έλαίου βεργαμόττου, 0,3 γρ. βα- 
νελλίνης, 0,2 γρ. ήλιοτροπίνης καί 0,1 γρ. τε- 
ρεβινθελα ίου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΙΤΡΙΚΟΝ ΟΞΡ
Ό σίδηρος, ώς γνωστόν, πολύ ζωηρός 

προσβάλλεται υπό τών πλειοτέρων όξέων, φν- 
σικώς δέ άποτελεΐ φαινόμενου έκ τών περιερ- 
γοτέρων, ώς ίν είναι και τό προκείμενον ύπό 
τής έναντι ήμων εϊκόνος παριστανό μενού.

Έάν θέσωμεν έν τινι δοχείω μικρά τεμά
χια σιδήρου, οϊον καρφοβελόνας (καρφία) ή

άλλο σχετικόν και περιχύσωμεν ούνηθες νιτρι
κόν ύξν έπ ’ αύτών, άμέσως νέφη άτμ&ν έρυ- 
θρών θά έξέλθωσιν Ικεΐθεν, ώς έμφαίνεται 
έν τή εϊκόνι, <5 δέ σίδηρος όξειδούμενος οΰτω, 
θά διαλυθή έν τώ ύγρώ, μεταβαλλόμενος είς 
νιτρικόν σίδηρον.

Τό ευκόλως έκτελούμενον τοΰτο πείραμα δί- 
δωσιν ήμΐν ιδέαν τής διαλύσεως καί ουνθέ- 
σεως τών μετάλλων διά τής χημικής ένερ- 
γειας. Φ π.

(ΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΙΪΙΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
Κόκκινες μνταις.

Είς τήν Ιατρικήν ίβδομαδιαίαν Έπιθεώρησιν 
τής Πράγα; γίνεται λόγος περί τοϋ παθολογικού 
φαινομένου. τοϋ αιφνίδιου κοκκινίσματα; τής μύτης 
(όταν έρχεται τις έκ ψυχρού περιβάλλοντος εί; θερ
μόν χώρον ή μετά τήν πόσιν θερμών ποτών, οίνου 
κ.λ.) τό οποίον εις πολλούς καταντα αληθές μαρ
τύριαν. Ώς πολύ καλόν θεραπευτικόν μέσον συνι- 
στοΰν τήν βενζίνην, ήτις φερομένη έπί τής ρινός 
προκαλεϊ συστολήν τών αγγείων ένεκα τοϋ ψύχους 
τής έξατμίσεώ; της.Διαποτίζουν μέ βενζίνην ύφασμα 
δυνάμενον ν' απορρόφηση αρκετόν ποσόν αύτής,λ.χ. 
πλειότερα τεμάχια μουσελίνας καί έπιθέτουσιν έπί 
τοϋ μέρους άνευ τριβής. Καί τό γιάλισμα τής μύτης 
εξαφανίζεται διά ικανόν χρόνον. Ό Ιατρός <ίας.

"Εν παράξενον γεγονός, τοΰ οποίου θά σάς 
διηγηθω τήν Ιστορίαν, συνέβη είς τινα τών 
καλλιτέρων μου φίλων, πρό δεκαετίας, δτε ώς 
άξιος Ανταγωνιστής τών Τιντορέ, Τιτιανών 
καί Ι’αφαήλων, έξετέλει, ώς ζωγράφος μαθη
τής, τόν γϋρον τής 'Ιταλίας.

Εύρίσκετο πρό τριών ήμερών εις τήν Βε
νετίαν καί έγνώριζεν ήδη, άφού περιηγήθη 
πλέον έν ώρα ενθουσιασμού καί δκνηρίας, τάς 
ηλεκτροφώτιστους παραλίας τής άρχαίας καί 
εύγενοΰς πόλεως, άπό τοΰ Ριάλτου μέχρι τής 
μεγάλης διώρυγος, τάς μακράς λιμνοθαλάσσας 
οπού πλέουν αί γόνδολαι μέ τούς μεγάλους 
κυκνοειδεΐς λαιμούς των, έπί τοΰ βαθέος ΰδα- 
τος, έφ ’ ού Αντανακλάται ό καθαρός ουρανός 
καί εκτείνονται τά άγέρωχα δουκικά Ανάκτορα.

Ό "Αγιος Μάρκος καί ή γέφυρα τών 
’Αναστεναγμών τώ άνεμίμνησκον τούς έν εί- 
κοοαετεΐ ήλικία ερωτικούς στίχους παλαιών 
περιπετειών·.

Έν τούτοις εΐχεν αποφασίσει νά έργασθή 
σοβαρώς, λαμβάνων τήν φύσιν αυτήν ώς οχέ- 
διον. Και συνεπώς ήμέράν τινα διηυθύνθη 
μετά μεσημβρίαν πρός τό Μουράνο, χωρίον, 
άπέχον τέσσαρας ή πέντε λεύγας άπό τής Βε
νετίας, και τού* όποιου’’ ή^τοποθεσία γενικώς 
φημίζεται.

'Ητο ή πέμπτη τής εσπέρας καί πέραν έκεΐ, 
εις τό άκρον τής {σκονισμένης λευκής όδοΰ, 
ήτις έφαίνετο ευθεία, μεταξύ δύο σειρών πλα
τάνων, τό κωδωνοστασίου τοΰ χωρίου, κεχρυ- 
σωμένον έκ τής δύσεως τοΰ ήλιου, είκονίζετο 
έπί τής διαυγούς Ατμόσφαιρας.

Κατάκοπος ό Παύλος, μόλις είχε σιαθή, 
όπόταν έξ ένός έκεΐ πλησίον κειμένου θάμνου 
έξήλθεν αίφνης είς Ιθαγενής μέ ΰφηλ.ά πέ
διλα καί μέ πίλον {στολισμένου, μέ πτερού, 
τό δέ πρόσωπον έχων δλίγον κεκαλυμένον άπό 
μέλανα καί πυκνήν γενειάδα.

'Αληθής τύπος κακούργου καλαβριανοΰ!. . ■ 
Ό νεαρός ζωγράφος δέν ήδυνήθη νά συγκρά
τηση φρικίαοιν καί άμέσως ήγέρθη καί άπήλ- 
θεν έκείθεν βιαίατς.

Φθά'·ων εις'τό Μουράνον, είδε νά έρχεται 
πρός αύτόν θελκτικωτάτη κόρη τοΰ χωρίου, 
μέ μακράν καστονόχρουν κόμην, οφθαλμούς 
γλυκείς, καί δύοντας Αστράπτοντας έκ τής 
μαργαρώδους λευκότητος.

Τήν {πλησίασε καί μέ φωνήν γλυκείαν 
ήρώτησεν:

— Άναμφιβόλω;, Δεσποινίς, είσθε έκ τοΰ 
Μουράνου',

— Μάλιστα, κύριε, τφ άπαντα ή μελαγ- 
χροινή κόρη, μέ χαρίεν μειδίαμα.

— Δύναοθε νά μοΰ συστήσετε έν καλόν ξε· 
ιοδοχεϊον είς αύτό τό χωρίον;

— Βεβαίως, κύριε, ό πατήρ μου διατηρεί 
τό καλλίτερου.

Καί είτα ιιέ ύφος καί βλέμμα υποχρεωτικόν, 
προσέθηκεν ;

— ’Ορίστε, θά σας συνοδεύσοτ
Εύπειθώς καί μέ εύχαρίοτηοιν μάλιστα, ύ 

Παύλος ήκολούθησε τήν ώραϊον κορασίδα.
Μετά μίαν ώραν εύρίσκετο είς τό έστιατό ■ 

ριον, τήν μόνην εύρείαν αίθουσαν τοΰ μικρού 
ξενοδοχείου, γευματίζων μετ’ ύρέξεως, Ινώ- 
πιον μικρός τραπέζης καί μέ τόν ώραϊον λευ
κόν οίνον τοΰ χωρίου. Παρετήρει δέ άπό και ■ 
ροΰ εις καιρόν μετά πολλής περιεργείας τούς 
έκεΐ παρευρισκομένους.

'ΙΙσαν τέσσαρες ή πέντε άνθρωποι, όμοιά- 
ζοντες πρός έκείνους,τούς οποίους είχε συναν
τήσει καθ’ όδόν.

"Οπως δλοι δέ οί κάτοικοι τής περιφέρειας 
ταύτης, δλοι έφαίνοντο διι ήοαν μισό χωρικοί, 
μισοκακοΰργοι. Δηλαδή τύπος κάπως ύποπτος.

>—<
"Οπως καί άν είχον τά πράγματα, ό ζωγρά- 

φος/’ινήλθε κατά τήν δεκάτην ά'ιραν είς τό δωμά
τιόν του, κείμενον εις τό δεύτερον καί τελευ
ταίοι· πάτωμα τοΰ ξενοδοχείου, καί δλίγον ζα
λισμένος έκ τού οίνου, ήτοιμάζετο νά κατα- 
κλιθή.

Έν πρώτοις ήνοιξε τήν θυρίδα, έθαύμασεν 
έπ’ όλίγον τόν έναστρον καί λαμπρόν ούρανόν, 
τήν έρημον καί ήσυχον έναντι έξοχήν καί κα
τόπιν είσελθών, έξήταζε τήν έπίπλωσιν τής 
προσωρινής του ταύτης κατοικίας.

Τά πάντα ήοαν λευκά, καθαρά, λάμποντα' 
εις τινα δέ γωνίαν πλησίον τής κλίνης έκειτο 
έν μακρύ κιβώτιου. Τέλος ούδέν τό άκανόνι- 
στον έκεΐ ύπήρχεν.

Ό Παύλος λοιπόν έξεδύθη, άλλ’ δταν πε- 
ριεβλήθη τό νυκτικόν του υποκάμισου, ώθού- 
μενος υπό άκαταμαχήτου αισθήματος περιέρ
γειας, έπαυήλθε πρός τό κιβώτιου καί έκπλη
κτος τό ευρίσκει ανοικτού.

Άλλ. ’ ο’ι τής φρίκης! οπισθοδρομεί πελι
δνός, τρέμων, μέ τήν κόμην άνορθωμένην έκ 
τοϋ τρόμου.
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Είχεν ΐδει, υπό τό ύποτρέμον φώς τοΰ κη
ρίου, Εν πτώμα, τοΰ οποίου οϊ πόδες ήσαν 
Αναδιπλωμένοι.

Παιδικοί Αναμνήσεις τώ ήλθον στιγμιαίως 
εις τόν τεταραγμένον νουν του. Άλλ' αίφνης, 
ίνώ Ιλάμβανε τό κηρίον δια να ίξετάση καλεί- 
τερον τόν δυστυχή ταξειδιώτην, δστις άνσμφι- 
βόλως είχε δολοφονηθή τήν προτεραίαν, ό Ανε
μος τώ έσβυοε τό φώς.

Ό Παύλος άνετριχίασεν ίκ φόβου καί έ- 
μεινεν επ’ δλίγον ώς Αποβλακωμένος.

’Ενθυμούμενος κατόπιν τας ολίγας λέξεις, 
ίϊς ήκουσεν είς τό έστιατόριον, τάς εξέλαβεν 
υπόπτους κα) κακούργου διαθέσεως.

Δίν άμφίβαλλεν πλέον, δτι έπεσεν είς πα
γίδα, καί ίοκέφθη νά φύγη έκεϊθεν τό ταχύ
τερου . . .

Ιίαρετήρησε δε ίκ τής θυρίδος, άλλα φευ ! 
ήτο αδύνατον να καταβή ίκεΐθεν, διότι είχεν 
Αρκετόν επικίνδυνον ύψος.

Διηυθύνθη τότε πρός τήν θύραν, παρετή- 
ρησεν άπηλπισμένος, δτι δεν έφερεν αΰτη 
κλεΐθρον, τήν ήνοιξεν ήσύχως κα) ήτοιμάζετο 
νά κατέλθη, δταν τήν στιγμήν έκείνην φώς τι 
έλαμψε καί φωνή άνδρός ήκούσθη:

— ’Εμπρός, εϊνε ώρα '. . . .
'Εννοείται, ήρχοντο νά τόν δολοφονήσουν.
Έν άπογνώοει πλέον, είσήλθεν εις τό δω- 

τιον, κατασυγκεκινημένος, άλλά και άποφα- 
οιο μένος νά πώληση άκριβά τήν ζωήν του.

Αίφνης δμως, ιδέα έλπιδοφόρος τόν κατέ
λαβε. Διηυθύνθη πρός τό κιβώτιον, τό ήνοιξε 
και λαβών μετά τρόμου τό πτώμα, δπερ ίνε· 
κλείετο, έφερεν αύτό έπι τής κλίνης και τό 
εκάλυψεν διά τής οινδόνης, άφήσας μόνον τήν 
κεφαλήν τοΰ δυστυχούς έξω τοΰ καλύμματος.

>-<
Τάς χεΐρας παγωμένος έκ τοΰ ψύχους τοΰ 

θανάτου, τοΰς δφθαλμους διαστελλομένους έκ 
φρικιάσεως, είσήλθεν ό Παύλος Αποφασισμέ
νος έντός τοΰ κιβωτίου, ίτοποθετήθη δπως 
καλλίτερον ήδύνατο, καί άφησε τό κάλυμμα νά 
πέση έπ’ αύτοΰ.

Λεπτά τινα μετά τοΰτο, μί τήν καρδίαν 
πάλλουσαν και τήν Αναπνοήν διακεκομμένην, 
ήκυυσε νά είσέρχωνται είς τό δωμάτιον του" 
μία δε φωνή νά λέγη.

— Νομίζω, δτι κοιμάται . . .
Κατόπιν, τίποτε . . . Άναμφιβόλως οί κα

κούργοι ήθελον νά Αναμείνουν άκόμη.
Παρ’ ολίγον νά έλιποθύμει.
Μόλις δε μετά βίας άνελάμβανε τάς αίσθή- 

σεις του, οτε ήκουσεν ίκ νέου τήν θύραν Ανοι- 
γομένην.

Έξηοθενημένος έκ τοΰ τρόμου ήκροάτο 
Αγωνιωδώς, οτε αίφνης ήσθάνθη, δτι άνή- 
γειρον τό κιβώτιον κα'ι δτι τό κατεβίβαζον 
προσεκτικώς.

Μετ’ ολίγον ήννόησεν ίκ τών Ανατιναγμά- 
των, άτινα ήσθάνετο, δτι τόν μετέφερον είς τήν 
οδόν. Έσκέφθη, δτι Λνακαλύψαντες τήν πο
νηριάν του, οί κακούργοι θά τόν μετέφερον 
είς τόν ποταμόν, δπως τόν πνίξουν . . .

’Ανάξιος δί πλέον, νά σκεφθή τι περισσό
τερον και έντελώς χαμένος, έλιποθύμηοεν . . .

"Οταν ίπανέλαβε τάς αισθήσεις του, έφρι- 
κίαοεν έτι περισσότερον.

'Πιο έξηπλωμένος έπι μιας τραπέζης εντός 
Αμφιθεάτρου κα) έντελώς γυμνός. Γύρωθέν 
του, πέντε ή εξ φοιτητα) τοΰ νοσοκομείου τόν 
παρετήρουν περιέργως. Είς δε έξ αύτών, ό 
κα) μεγαλήτερος τόν ίξήτασεν Αμέσως και 
μετά τινας τεταραγμένας Απαντήσεις, ήθέλη- 
σεν νά τώ δώση γελών τήν Ακόλουθον έξή- 
γησιν, δλως ιϊπλουστάτην, τοΰ τραγικού αύτοΰ 
συμβάντος.

— Διέτριβον, λέγει, τελευταίως είς ιό Μου- 
ράνον και διέμενον εις τό δωμάτιον, τό όποιον 
σας έδωσαν.

«Λοιπόν, ειργαζόμην άπό καιρού είς καιρόν 
και ώς ίκ τούτου, είχον μεταφέρει ένιΰι^εν 
ένα σκελετόν, άπό κηρόν κατεσκευασμέ- 
νον, δπως πυλλο) έξ ήμών έχουν διά τάς 
μελετάς των. 'Δνακληθε'ις δί ίοπευσμένως εις 
Βενετίαν, έληομύνησα τό κιβώτιον καί τό πο
λύτιμον περιεχόμενον' άλλ’ έάν 'θέλετε νά μοΰ 
κά/ιετε τήν τιμήν και μ’ εύχαριστήσετε, πη- 
γαίνομεν νά δειπνήσωμεν δμοΰ εις τό Μουρά- 
νον, δπου θά πίωμεν ίκ τοΰ ωραίου λευκού 
οίνου του και θά έπαναφέρωμεν τό δυστυχές 
πτώμα . . . .

— Δέχομαι, άπαντά ό Παύλος συνελθών 
κα'ι βεβαιωθείς πλέον περί τοΰ πράγματος.

Έκτοτε ό φίλος μου δί φοβείται πλέον τοΰς 
Ιταλούς κακούργους.

(Έζ του Γαλλικού») Αντιγόνη II

Είς τούς γάμους τών δύο καλλιτεχνικών ύ- 

πάρξεο>ν 'Ελένης I. Γιωργαντοπούλου καϊ 

Jose de Bustinduy

Στά arijiaru σας κέιθητιι γλυκόλα.ϊο αηδόνι 
Καί κι,ΙαϊΛιΐ στα σας τι/ χαρανγ») πόδ ιϊπ όνιι
Καί τραγονότΐ περήφανα /ι’ άφάν ταητη νανωδία 
• /.ήσαττ βίον o.ltiov ποο ή μοίσα στέφανόν".

’ΛΟήνζ·. Ι)7)!)0·.)

S. Κ. Οϊκονοιιίόον

κ’ έχεις χρήμυτα, δώσε σε κείνον ποΰ έχει τήν 
ανάγκην σου, κα) ίσως— ό θεός νά μή δώση 
— κα) αύτός σε καμιά περίστασι οί βοηθήοη. 
Μετανόησε, γιατί σήμερα είσαι πλούσια, και 
αύριο φτώχιά.

Αύτό είναι νόμος, και θέλημα τοΰ Θεοΰ 
σαυτόν τόν κόσμο . . .

Έτσι ίξηγοΰνται τό γέλοιο τό άγαθό τό γε
λοίο τό πικρό, τό άμνησίκακο δμως τής Κυράς 
Λενιώς.

Μία μέρα πήγε καί κτύπησε τήν πόρτα 
ένός σπητιοΰ, με σκοπό νά ζητήση λίγο λάδι 
νά τής τής βάλουν μέοα σένα μπουκάλι ποΰ 
κρατούσε!

Σάν έφευγε, τά μάτια της ήταν γελαστέι κα) 
χαρωπά. Τό λάδι τδΛελε, γιά τό καντΰλι της, 
και ήταν χαρούμενη γιατί, θαχε κάμποσες /τέ
ρες τό καντήλι της Αναμμένο.

>»<
Στον δρόμο τρία τέσσαρα παιδιά ξυπόλητα 

τήν είδαν, καί τότε.
— Κώστα, Γιάννη, Παύλο κα'ι Περικλή, 

μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά παιδιά.
— Τί είναι ;
— Νά, ή Κυρά -Ιεν/το, ή φαιμοζήτρα.
— Σταθήτε, νά τής κάνω, κάτι, νά γελά- 

οωμε, είπεν ό μεγαλείτερος.
Καί οϊ ά,λλοί'
— Ζήτω ό Κώστας .' 
Τοΰ έδιναν θάρρος.
Ό Κώστας πάγει σιγά, σιγά άπό πίσω της 

καϊ τής παίρνει απότομα τήν ράβδο.
Ή καϋμένη δεν μπόρισε νά βασταχτή, κέ- 

πεοε κάτω. Τό μπουκάλι γέννηκε χίλια κομ
μάτια καί τό λάδι χύθηκε! Μί τό πέσιμο, ενα 
γυαλί μπήκε στό 'μάτι της, καϊ τώρα, ή Κυρά 
Λενιώ θάτυν καί.............μισόστραβη. .

— “Αχ, κακό παιδί, γιατί νά μού χύσης τό 
λάδι; Πώς θ’ Ανάψω τώρα ιό καντυλάκι τής 
Παναγιάς ;

>—<
Μέσα σε μιά μικρή μισοσκότεινη καμαρίτοα, 

ποΰ γιά έπιπλα είχε, ενα παληό στρώμα ένα 
σκαμνί, μία καρέκλα, καί ένα ραφάκι μί τήν 
εΙκόνα τής Παναγιάς ήταν ή Κυρά .1εν»ώ ξα
πλωμένη. Τό καντΰλι, άρχιζε νά τρεμοσβύνη.

Τό πέσιμο έκανε τήν Κυρά .Ιετοώ νά πλη- 
οιάση περισσότερο τόν χάρο.

Κοντή κι’ Αδύνατη έμοιαζε λίγο με τή ρά
βδο ποΰ βαστοΰσε γιά νά κρατιέται. 'Εκατό 
χρονών τήν κάνανε. — τής φαινόντανε—μά ήταν 
εβδομήντα τριώ.

Έχασε τόν γυιό της, τό μόνο της στήριγμα, 
και ή λύπη της τήν έκανε νά γηράση νωρίτερα.

Και ήταν, και τό χειρότερο σ’ αυτόν τόν 
κόσμο, Απάνω στή φτώχειά ... ή φτώχεια.

Νά δουλέψη δεν μπορούσε, γιατί τά χέρια 
της τρέμανε πολύ

Και δίν τής έφθαναν δλα αύτά τής φτώχιας, 
παρά βρέθηκε νάνε και μιοόκουιση,ή καϋμένη.

Μ’ ένα ραβδί περπατούσε,και αν κατά τύχη 
τής τό έπερνες, έπεφτε κάτω.

“Ολα τά καλά στή δόλια τήν κακομοίρα πή
γανε. Νά δουλέψη λοιπόν δίν μπορούσε.

Λοιπόν ζητιάνευε.
Μά και πάλι κοπιαστική ήταν και αύτή ή 

δουλιά γιά τήν δύστυχη.
Μά Αλλοίμονο, μονάχα ψωμί τής δίνανε.
Ψωμί ... ξερό :
— Κυρία, ή πόρτα χτυπά.
— Έ! άνοιξε νά δής ποιος είναι.
— Είναι ή κυρά Λενιώ, κυρία.
— Τώρα τό γύρισε κάθε μέρα.
— Νά τής πώ νά φύγη ;
— Δώσέ της άπό τό ψωμί ποΰ έχω στό 

ντουλάπι γιά τό σκύλο· · ·
Και ό μικρός ποΰ άκουγε αύτά τά λόγια, 

έλεγε θυμωμένος :
— Κα) ό σκύλος μου τί θά φάγη; Λέν πάει 

νά δουλέφη παρά ψωμοζητά.
Κα) δμως ... ό πατέρας αύτοΰ τοΰ παιδιού, 

δεν ενριοκε δουλειά, άνθρωπος με γράμματα 
καί τόοα άλλα μέσα. Πώς λοιπόν νάβρη δου
λειά μιά γρηά, ποΰ μόλις μπορεί οτά πόδια 
της νά βαοταχτή ;

Αύτά κάνανε σχεδόν τά περισσότερα στήν 
κυρά Λενιώ.

Έκείνη δμως και ξερό ψωμί ποΰ τής έδι 
ναν, έλεγε μί ένα άγαθό μειδίαμα-

— Ευχαριστώ, ό Θεός νά σας τό δώση.
Κα) τίποτα άν δεν τής έδιναν, πάλι με τό 

άγαθό της μειδίαμα με γέλοιο έλεγε :
— Ευχαριστώ, ό Θεός νά σάς τό δώση. 
Αύτό δμως έμοιαζε με κατάρα.
Άλλά κατάρα ποΰ σού έγερνε τήν συναίο- 

θησί σου κα! σέκονε νά μετανοής γιατί δεν ί- 
λέησες τήν φτωχή. Σοΰ έλεγε μ’αύτά τά λόγια;

— Δίν φοβάσαι ; Τώρα ποΰ είσαι πλούσια,
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To μάτι της τό κουνεϊ, καί τό στόμα της 
λέγει’

— Πεινώ.
Τό σώμά της τό πιάνουν σπασμοί, τό κον

τύλι τρεμοσβύνει. Καί δπως μ’ένα δυνατό τρε
μούλιασμα έσβυσε τό καντΰλι, έτσι και ή ψυχή 
τής Κυράς Λενίώς μ 'ένα τελευταίο τρεμούλ'α - 
σμα, πήγε . . . στον παράδεισο.

’Η ζωή ένός δωματίου έσβυσε, για ένα 
κακό αστείο ένός κακοΰ παιδιού.

’Αλεξάνδρεια, Σεπτέμβριος 1908

Σόλων Παπαδόπονλος

ΓΔΩΡ ΚΟΛΩΝΙΑΣ
Άλχημιόται της εποχής. ’Αρκετά 

έγράφηοαν παρ' ειδικών και μή δια τήν προέ- 
λευσιν καί κατασκευήν τής γνωστής κολώνιας 
(eau de cologne) καί σχεδόν τό θέμα έξην- 
τλήθη, dU’ επειδή <5 πολιτισμός ήγαγε τό 
άρωμα τοϋτο είς περιωπήν έφοδίου πρώτης 
Ανάγκης!. ... al δέ θεραπευτικοί Ιδιότητες 
του τό κατέστησαν Απαραίτητον είς τας συντα- 
γάς παντός σοφοϋ δσκληπιάδου, δέν θεωροϋ- 
μεν άσκοπους δλίγας σχετικός γραμμάς, άφοΰ 
κατέστη Αξιόλογος βιομηχανία και παρ' ήμϊν. 
Ή πολώνια, ώς γνωστόν, παρεσκευάοθη τό 
πρώτον εις Κολωνίαν, κατά πάσαν πιθανότητα 
υπό μοναχών, οί όποιοι συναπέσταζον Ανάλο- 
γον ποσότητα οινοπνεύματος καί ΰδατος μετά 
δενδρολιβάνου και Ανθέων πορτοκαλέας. Τό 
άπλοϋν καί Αγνόν τοϋτο Απόσταγμα, ή πρω
τόγονος κολώνια, τοίς παρεϊχεν ένίοτε και τήν 
τέρψιν νά ποιώοι καί ειδικός λειτουργίας 
πρός τόν Θεόν... <ι Βάκχον», έλλείψει άλλου 
Ροφήματος, λαμβάνοντες αυτό μετά δόσεως 
σακχάρου εΰγευστότερον καί γλυκύ.

Βραδύτερον έσυστηματοποίηοεν Απαρα/ιίλ- 
λως τήν καλογηρικήν βιομηχανίαν ό παγκο
σμίου φήμης Αρωματοποιό', Jean Maria 
Larina- μετ’ αυτόν δέ πολλοί έτεροι Ανεφά- 
νηοαν καί έμφανίζονται Ακόμη. Αΰτη έν όλί- 
γοις ή Αρχική πηγή τής κολώνιας, ήτις διε- 
δόθη συν τώ χρόνον κα'ι είς τας μάλλον Λπο 
κέντρους γωνίας, ένεκα τής μεγάλης χρήσιμό- 
τητός της.

Ή κερδοσκοπία δμως και Λγυρτεία έπενέ- 
βηοαν. ώς συνήθως, πρός Ανταγωνισμόν τοϋ 
γνησίου προϊόντος, πλεΐστει δοοι σεβάσμιοι 
πωγωνο . .. .κόπται. Αλχημιστα'ι τής έποχής 
μας. άνεδείγβησαν φέροντες είς κυκλοφορίαν 
ποικίλας Ιδιορρύθμους Απομιμήσεις, μίγματα 
ευτελών αιθέριων έλαίων μέ δομήν βαρεϊαν 
καί σχεδόν Αηδή, διαλελυμένων εντός Ακαθάρ

του οίνοπνεύματος άπλούστατα καί άνευ ούδε- 
μιάς Αποστάξεως (πρός Αποχωρισμόν τουλά
χιστον τών καταστρεπτικών τής έπιδερμίδος 
ζυμελαίων) ή γενομένη δέ συνήθως παρά τών 
γενναιόδωρων κατασκευαστών άφθονος προ
σθήκη ΰδατος υποβιβάζει έννοεΐται οΐκοθεν τόν 
πνευματικόν τίτλον μέχρις Ακαταλλήλου δι’ Ια
τρικός χρήσεις (έντριβάς κτλ·). Τινές δ' ένίοτε 
έπιτηδειότεροι προσθέτουσι καί δηλητηριώδεις 
χρωματισμούς Ανιλίνης, ένώ εις τήν παρα- 
σκευαζομένην δι' Αποοτάξεως ούδ' ίχνος καν 
χρώματος ύφίσταταν έτερον επίσης γνώρισμα 
χαρακτηριστικόν καλής ποιότητος είναι νά έπι- 
κρατή τουλάχιστον τό άρωμα τών Ανθέων με
ταξύ τών άλλων βοηθητικών αιθέριων έλαίων, 
τά όποια μιγνύουσιν εις υπέρμετρον Αναλογίαν 
λόγω τής εύθηνίας των καί έντονου οσμής των.

II.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Δυστυχής ό μή βλέπων τόν άγγελον έν τή 
γυνχικί.

Ίπόλντος.
—<

Μεταξύ δυο συνομιλούντων άνδρών, ή ύπερ- 
τάτη εύχχρίστησις είναι νά λέγωσι 5,τι καλόν 
περί χυτών, ένώ μεταξύ δύο γυναικών νά λέ- 
γωσιν δ,τι χείοιστον περί τρίτης έξ αύτών.

>—<

ΕΣς πατήρ αντικαθίσταται, άλλά μία μή
τηρ ποτέ.

>♦<

Τά όπλα καί τό χρήμα έξαρτώντχι έκ τής 
διαχειριζομένης ταΰτα χειρός.

Ό,τι μέγα έν τώκόσμω γίνεται έκτελεϊται 
διά κραυγής τοϋ καθήκοντος. “Ο,τι δέ ποταπόν 
καί χχμερπές γίνεται έν όνόματι τής ιδιοτέ
λειας καί τοϋ συμφέροντος.

Λακορΰέρ.
>—<

Αί μικραί άρεταί δέν θχμβοϋσιν, άλλά βχλ- 
σαμοϋσιν. Αύται είσΐ τά ϊα τής ψυχής.

Στάλλ.

11 μορφή τοϋ άνδρός απεικονίζει τήν θέλη- 
σιν, τής δέ γυναίκας τήν έπιΟυμίαν.

Ή τελειότης έν τή κοινωνία έγκειται έν τή 
οικογενειακή σύμπνοια καί αρετή.

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΗ ΑΙΑΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΓΧΗΣ
Ή «Φύσις» άνέχαθεν μεγάλης σπουδαιότητος θεω

ρούσα τδ ζήτημα τής χαταχτήσεως τοϋ άέρος.ένδιαφε- 
ράντως παρακολουθεί τήν έςέλιξιν καί τάς προόδους ταύ
της Έν τω εσχάτως λήξαντι 19ω τόμω*  έκτενώς 
έγράψαμεν περί τοΰ νέου θριαμβεύοντας άεροπόρου μη
χανήματος, τοϋ βαρύτερου τοϋ άέρος άεροπλάνου, οπερ 
τόσον θόρυβον άνήγειρεν άπανταχοΰ, λόγω τών συγ- 
κρουομένων περί τής επιτυχίας αύτοϋ γνωμών.

(·) Τόμος 19ος Σελίς 3, 21,70,93, 173, 239.

“Ηδη καθ’ολον τόν κόσμον δέν ύπάρχει άλλο 
θέμα συζητήσεως άπό τήν διάβασιν τής Μάγ
χης διά τοϋ άεροπλάνου,ύπό τοϋ Γάλλου Λου
δοβίκου Μπλεριώ.

Αί στήλαι τών εύρωπαίκών εφημερίδων είνε 
γεμάται άπό περιγραφάς, φωτογραφίας καί 
έπεισόδια άκομη τοΰ ανθρώπου, ό όποιος κα
τόρθωσε τέλος νά νικήσγ τήν φύσιν καί νά πε- 
τάξή είς τόν αέρα, ύπεράνω μάλιστα τών κυ
μάτων τής θαλάσσης.

Ή διάβασις τής Μάγχης διά τοΰ άεροπλά
νου, ή οποία άλλως εΐνε μία άπό τάς μ.εγα- 
λειτέρχς νίκας τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος κατά 
τής ύλης, θά γραφή ώς ένα άπό τά σπουδαιό
τερα γεγονότα είς τήν ιστορίαν τής άνθρωπό- 
τητος, διότι αποτελεί βήμα γιγάντων πρός τά 
πρόσω.

“Οσον δμως καί άν είνε σοβαρόν ένα πράγμα, 
δέν είνε δυνατόν παρά νά έχν) σχεδόν πάντοτε 
καί τά κωμικά του. Καί ό παγκόσμιος Τύπος, 
ό οποίος μέ τόσην προσοχήν παρακολουθεί σή
μερον τόν νικητήν αεροναύτην, άλιευει μέ πε
ρισσήν εύχαρίστησιν τά επεισόδια ταΰτα, διά 
νά τά παραθέσή ώς άρτυμα είς τάς στήλας του.

Ένα άπό αύτά εινε καί τό έπόιχενον τό ο
ποίον άφηγείται ό επίτηδες μεταβάς είς τό 
Ντόβερ συντάκτης τής Παρισινής «Ματέν»;

«Δέν υπάρχει όχληρότέρον πράγμα άπό τάς 
διατ υπώσεις, τάς τελωνιακάς καί ύγειονομικάς, 
διά τούς μεταβαίνοντας άπό έν κράτος είς έτε
ρον, ανεξαρτήτως βεβαίως τής χρησιμότητος 
τών τύπων αύτών. 

«Ό αεροναύτης Μπλεριώ, δσον και άν κα- 
τώρθωσε νά πατάξη τούς νόμους τής βαρύτη- 
τος καί νά ύψωθή είς τόν αέρα και όσον καί άν 
χαρακτηρίζεται δι’ αύτό εξαιρετικός άνθρωπος, 
δεν ήδυνήθη όμως ν’ άποφύγη τάς διατυπώ
σεις, είς τά; οποίας υποβάλλονται οί κοινοί 
ταξειδιώται.

«Οί αγγλικοί νόμοι, άλλως τε, λειτουργούν 
χωρίς καμμίαν έξαίρεσιν διά κανένα, καί δΓ 
αύτό ό Μπλεριώ μόλις κατήλθεν είς τό Ντόβερ 
μετά τήν διάβασιν τής Μάγχης έδέχθη τήν 
έπίσκεψιν τοϋ τελώνου καί τοϋ ύγειονόμου, οί

οποίοι άφοΰ τόν συνεχάρησαν καί τοϋ έζέφρα- 
σαν τόν θαυμασμόν των, τοΰ ύπέδειξαν, δτι 
οφείλει νά συμμορφθωθή μέ τάς διατάξεις τοΰ 
νόμ.ου- έπειδή δέ ό νόμος δέν προνοεϊ περί αε
ροπλάνων καί άεροστάτων, άλλά μόνον περί 
αμαξών, σιδηροδρόμων καί πλοίων, τό μηχά
νημά του θά χαρακτηρισθή ώς πλοϊον καί αυ
τός ώς πλοίαρχος. Κατόπιν τής έξηγήσεως 
αύτής τόν παρεκάλεσαν νά άπαντήση είς τάς 
έπομένας στερεοτύπους έρωτήσεις, αί όποϊαι 
απευθύνονται είς δλους τούς πλοιάρχους :

— Μήπως έφέρατε τυχόν έμπορεύματα, ύπο- 
κείμενα είς τελωνιακόν δασμόν ;

-Όχι.
— Μήπως υπάρχουν είς τό πλοίόν σας άν ■ 

θρωποι, προσβεβλημένοι άπό νοσήματα μολυ
σματικά ;

—Όχι, άπαντα ό Μπλεριώ ξηρώς.
Ό υγειονόμος έδωκε τότε τό έπόμενον πι- 

στοποιητικόν ;
— «Έγώ ό ύποφαινόμενος πιστοποιώ, δτι 

έξήτασα τόν Λουδοβίκον Μπλεριώ, κύριον ένός 
πλοίου (έν παρενθέσει «άεροπλάνου» ή μάλλον 
διά τήν άκρίβειαν «μονοπλάνου») άρτι άφι- 
χθέντος έκ τοΰ Καλαί, καί ώς φαίνεται έκ 
τών προφορικών άνακοινώσεων τοϋ είρημένου 
πλοιάρχου,καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ τάξει- 
δίου του δέν έσημείώθη έπί τοϋ πλοίου του 
κανέν μολυσματικόν νόσημα, τό όποιον θά 
συνεπήγετο τήν κράτησιν τοΰ σκάφους. Είνε 
επομένως ελεύθερος νά έξακουλουθήση τό τα- 
ξείδιόν του».

Έξεπληρώθησαν ούτως αί διατυπώσεις τοϋ 
νόμου καί ό Μπλεριώ πλοίαρχος έλαβε τό πι- 
στοποιητικόν χωρίς εννοείται καί νά σκέπτεται 
νά τό χρησιμοποιήσ-/) άλλοϋ.

Όλα οσα υποφέρουν χάριν τής δόξης οί 
μεγάλοι άνδρες τά ύφίσταται σήμερον ό Μπλε
ριώ, διότι τή άληθεία δέν είναι καί όλίγαι αί 
ένοχλήσεις αύται τών μεγάλων.

Είς χιλιάδες υπολογίζονται οί άνθρωποι, 
άνδρες καί γυναίκες, οί οποίοι χωρίς νά τόν 
γνωρίζουν διόλου τόν Μπλεριώ έτρεξαν νά τοΰ 
σφίξουν τήν χεΐρα, μόλις είσήλθεν έπ’ αυτο
κινήτου συνοδευόμενος ύπό τών ’Αρχών εις τό 
Ντόβερ. Όταν τέλος έληξαν αί χειραψίαι διότι 
δέν ύπήρχε πλέον άνθρωπος, όστις νά μή τόν 
είχε χαιρετίσει, ένας έμπορος τοϋ έτεινε μίαν 
καρτ-ποστάλ λέγων Άγγλιστ: :

— Τήν ύπογραφήν σας, παρακαλώ.
Τοϋ έζήτει νά ύπογράψή είς τήν κάρταν, 

διά να τήν έχν; ώς αύτόγραφον ένθύμιον.
Ό Μπλεριώ έδέχθη καί έσυρε τήν ύπογρα

φήν του μέ μολυβδοκόνδυλο·/. Δέν έπρόφθασεν 
όμως νά ύψώση τό μολυβδοκόνδυλόν του καί 
δέσμαι καρτών δεξιά, αριστερά, άνωθεν τής 
κεφαλής του έπέτων,δύναταί τις νά εΐπη. Δέν 
έμεινεν άνθρωπος νά μή ζητή τήν ύπογραφήν
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του επάνω εις μίαν κάρταν. Όσοι δέν είχον 
κάρτας προχείρους τοΰ έτεινον φακέλλους, τε
μάχια χάρτου, κουτιά ακόμη καί ο,τι άλλο 
τέλος είχον πρόχειρον διά νά τό ύπογράψη

"Ενα τέταρτον τή; ώρας ό άτυχή; αεροναύ
της υπέγραφε μειδιών πάντοτε, ένώ αί Άρχαί 
προσεπάθουν νά άπομακρύνουν τό πλήθος, τό 
όποιον μέ οφθαλμούς λαίμαργους άπό τήν πε
ριέργειαν συνωθεϊτο διά νά πλησιάση περισσό
τερον είς αύτόν. Όταν τέλος τά ύπέγραψεν ολα 
καί δέν υπήρχε τίποτε άλλο πλέον νά ύπο- 
γράψη, ύψωσε τήν κεφαλήν καί ειπεν;

— Ή τελευταία....
Καί κατόπιν προσέθηζε:
— IΙού τά έγνώριζα αύτά, διά νά εφεύρω 

αίαν μηχανήν νά ύπογράφη, ώστε νά δύναμαι 
εύκολώτεοον νά ευχαριστήσω όλου; αύτούς τούς 
εύγενεϊς ανθρώπους;»

Καί δέν εΐχεν άδικον.
Άφοΰ έληξαν τέλος ή υποδοχή καί τά συγ

χαρητήρια είς τό Ντοβερ, ό Μπλεριώ έπεβιβά- 
σθη τοϋ σιδηροδρόμου καί συνοδευόμενο; ύπό 
τής κυρίας του καί τοϋ απεσταλμένου τής αΜα- 
τέν» καί τοϋ φίλου του Λεμ-λάν, μετέβη εις 
τό Λονδΐνον, όπου τόν άνέμενεν άληθή; άπο- 
θέωσις.

Τό πλήθος, τό οποίον συνωθεϊτο είς τόν 
σταθμόν, ήτο τόσον πολύ, ώστε έδέησεν ή 
’Αστυνομία νά έπέμβη καί ν’ άνοιξη δίοδον. 
‘Υπουργοί, πρεσβευταί καί λοιποί επίσημοι, 
έσπευσαν άμέσως νά τόν χαιρετίσουν. Ό λόρ
δος Νόρτκλαϊφ, ιδιοκτήτης τής έφημερίδος 
«Νταϊλυ-Μαίίλ», άφοϋ ύπεδέχθη τόν Μωλεριώ 
καί τήν κυρίαν του, τούς προσέφερε τήν άμα- 
ξάν του.

Ό Μπλεριώ είσήλθεν έντός μετά τής κυρίας 
του, ή δέ ακολουθία του είπε το είς αλλας ά
μαξας.

Αί ζητωκραυγαί τοϋ πλήθους έφθαναν μέχρι 
τοΰ ούρανοΰ. Αί κυρΐαι καί αί μις άπό τούς έ- 
ξώστας, τά παράθυρα καί τόν δρόμον, όπόθεν 
διήρχετο ή αληθώς θριαμβευτική αύτή πομπή, 
έ'στελλον φιλήματα εις τόν Μπλεριώ, ένώ ή 
καθημένη παραπλεύρως σύζυγός του τάς έβλεπε 
καί έμειδία... Έμειδία διότι δέν είχε τί άλλο 
νά κάμη. Έμειδία άπό εύχαρίστησιν ; Αύτό 
είναι «διάφορον.

Όρισμένως όμως όλα·, αύταί αί Άγγλίδε; 
αύτήν τήν στιγμήν θά τήν έζήλευον. Μήπως 
καί αύτό ήτο ολίγον ·.

Συγκινητικωτάτη επίσης ήτον ή στιγμή, 
κατά τήν όποιαν ό έξερευνητής τοϋ Νοτίου 1 Ιό
λου, ό πολύς Σακλετον, ήλθε νά ίδή καί νά 
συγχαρή τόν Μπλεριώ. Οί δυο ήρωες τής ’Ε
πιστήμης δίδουν τάς χείρας ύπό τάς επευφη
μίας τών πέριξ. "Ολοι δέ λέγουν ;

νΑύτοί δέν είνε μόνον ήρωες τής ’Επιστή

μης, είνε καί οί μεγαλείτεροι έργάται τής παγ
κοσμίου ειρήνης».

Άφοΰ έληξαν τέλος αί διαχύσεις, έπηκολού- 
θησε μέγα γεύμα, κατά τό τέλος τοΰ οποίου ό 
Διευθυντής τοΰ «Νταϊλυ-Μαίιλ» έδωκεν είς τον 
Μπλεριώ βαρυτιμότατον αναμνηστικόν κύπελ- 
λον καί, τό ποακτικώτερον, ένα πορτοφόλι πε- 
ριέχον τσεκ 1,000 λιρών στερλινών.

Διαρκούσης τής έν Λονδίνω διαμονής του, ό 
Μπλεριώ δέν προφθάνει νά δέχεται δώρα καί 
προσκλήσεις είς γεύματα.

Οί "Αγγλοι, είτε έν τώ ένθουσιασμφ των, 
είτε άπό επιθυμίαν ν’ αποκτήσουν καί αύτοί 
ένα άεροπλκνον, προτείνουν είς τόν Μπλεριώ νά 
τοϊς πώληση τό ίδικόν του' ίδρύθησαν ακόμη 
έπιτροπαί διά νά ένεργήσουν γενικούς εράνους, 
διά τώ' οποίων έλπίζεται, ότι θά συλλεγοϋν 
έκατομμύρια φράγκων.

Άλλ’ ό Μπλεριώ δέν δέχ εται τίποτε άπό 
αύτά καί επ’ ούδενί λόγφ εννοεί νά άποχωρισθή 
τοΰ άεροπλάνου του. ΙΙλήν τών ένεργειών αύ
τών οί "Αγγλοι διά νά υπεκκαύσουν τόν ζήλον 
τών συμπατριωτών των αεροναυτών προεκήρυ- 
ξαν βραβεϊον 100 χιλ. φράγκων διά τόν "Αγ
γλον, οστις θά διήρχετο καί αύτός μέ άεροπλά- 
νον τήν Μάγχην καί θά έφθανεν είς τήν γαλ
λικήν ακτήν τοΰ Καλαί.

Θά τό κατορθώση κανείς "Αγγλος αύτό ;
Τό ερώτημα αύτό ακούεται πανταχοϋ. Ά- 

πάντησιν είς αύτό καλείται νά δώση ούχί 
πλέον ή ’Επιστήμη, άλλά καί ό εθνικός φανα
τισμός τών "Αγγλων.

Καί είνε γνωστόν, ότι πολλάκις τό πείσμα 
κατορθώνει ό,τι δέν φθάνει νά κατορθώση μόνη 
ή πραγματική δύναμις.

Έν πρόσεχε” δέ τεύχει θέλομεν άσχοληθή καί άπό 
επιστημονικής άπόψεως έπί τής δι’ άεροπλάνου διαβά- 
σεως τή; Μάγχης, παραβέτοντες καί τάς ληφβείσας φω
τογραφίας.

NEON ΘΕΑΤΡΟΝ
Εί; τοϋ κ. ΙΙαπαϊωάννου έπανειλημένω; παίζον

ται Μαμζέλ Νιτοΰς 'Ονειρώδες Ι’άλς Εύθυμος χήρα 
κ.τ.λ. Καθώς καί ή Νυκτερίς εί; τήν οποίαν εινε 
περιττόν νά σημειώσωμεν τήν επιτυχίαν τή;Δνίοο;. 
Μ. Κολοβά ή όποια καί πάλιν έπαιξε αρκετά καλά 
όχι όμως καθώ; εί; τό ’Ονειρώδες Βαλς, Εΰθυμον 
χήραν, Κλαιρέτη κτλ. ’Επίσης όφείλωμεν νά 
όμολογήσωμεν τήν επιτυχίαν τή; Δο; Κ. Δελενάρ- 
δου εί; τόν £όλον τοϋ ΙΙρίγκηπο; Όρλόφσκη τόν 
οποίον έπαιξε αρκετά έπιτυχώς άν καί μόλις ολί
γου; μήνα; αριθμεί έπί τής σκηνής, άλλ’ οφείλει 
νά εινε ολίγον περισσότερον αισθηματική. Ό συμ
παθέστατος κ. Μήτσαρα; μέ τήν συμπαθή φωνήν 
του εινε εί; ολα καλό; ίδίω; είς τό ονειρώδες Βαλς. 
Διά δέ τόν κ.Δράμαλην δέν εύρίσκομεν νά τόν ικανό- 

ποιήσωμεν κάλλιστος είς ολα.Διά τόν νεοσύλλεκτον 
κωμικόν μα; κ. Γ. Άργυράκον δέν εύρίσκομεν λό
γους νά έξάρωμεν τήν έπιτυχίαν του άν καί είς 
τούς ρόλους τοϋ μεθυσμένου πολύ παραζαλίζεται.

Ό δέ νεαρώτατος κ. Άφεντάκη; πρωταγωνιστεί 
είς ολα τά έργα τοϋ θιάσου, πάντοτε γελαστός, ξε- 
τρελλαίνει τό κοινόν μέ τήν γαργαλιστικήν φωνήν 
του. ’Επίσης και διά τήν άποχωρήσασαν συμπαθή 
ηθοποιόν κ.Κανδήλη όμολογοΰμεν. ότι ήτο ή δεξιά 
χειρ τής ’Οπερέτας,γελαστή πάντοτε καί χαρίεσσα 
μέ τήν γλυκειάν τη; φωνήν, συνήρπαζε τό κοινόν, 
τό όποιον είχε κατενθουσιασθή άπ αύτήν.

Δέν θά λησμονήσωμεν 8έ καί τήν Δία Αικατε
ρίνη Κολυδαν ήτις παίζει ωραιότατα τό μέρος τή; 
'Ηγούμενη; είς τήν Μαμζέλ Νιτοΰ;, καθώς καί εί; 
τό ’Ονειρώδες Βάλς. όπου ξετρελλαίνει τού; α
ξιωματικού; μέ τό μαϋρον μουστάκι !

‘Ιός πρό; τόν κ. Ί. Παπαϊωαννου περιττόν νά έπα- 
ναλαμδάνωμεν τά ίδια,άφ'ου είνε γνωστός είςόλους' 
τόν άναμένομεν κυριαρχοϋντα εί; νέον έργον, διά 
νά γράψωμεν περισσότερα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
Εί; τό Ιΐανελλήνιον παίζεται έπανειλημένω; τό 

Σκαίτιγγ Ρίγγ, εις τό όποιον καταχειροκροτείται 
ή συμπαθέστατη ηθοποιός Δίς Μ. Φιλιππίδου, ώς 
μικρό; Μόρτη;. Υπό έποψιν ηθοποιία; είνε ή μόνη 
έπιτυχία τή; Έπιθεωρήσεω;. ’Επίση; αρκετά καλά 
παίζουν τό ζεύγος Μουστάκα, Κυπαρίση,Δαμάσκου, 
Φιλιππίδη; καί Τσαμαδό;

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ
Είς τήν Νέαν Σκηνήν έπαιχθησαν ή Μελάχρα 

καί τό Κυνήγι, ήδη δέ μετά τήν άνάρρωσιν τοϋ 
συμπαθούς κωμικού μας κ. Σαγιώρ, ήρχισαν κατά 
γενικήν άπαίτησιν νά παίζωνται τά Νέα Ιΐαναθή- 
ναια. Τα όποϊα όμως έφέτο; δέν άνταπεκρίθησαν 
είς τάς προσδοκία; τού κοινού.

Κυρία τις έκθειάζουσα τό τέκνον της, έλεγε 
πρό; φίλην τη; :

— Φαντάσου, αγαπητή μου, ό μικρός μου 
είναι τόσον καλός καί ευπειθής, ώστε τίποτε 
δέν κάμνει, χωρίς νά μ’ έρωτήση. Χθέ; ακόμη, 
προκειμενου νά κοιμηθή, με ήρώτα :

«Μαμάκα, είναι ώρα νά κοιμηθώ ;»
— Ιίερίεργον ! νά μή τοΰ έρχεται ό ύπνος. 

ά.ν δέν σάς έρωτήση ! Καί πριν ξυπνήση, σ’ 
έρωτα, φιλτατη, άν ήνε ώρα νά έγερθη :

— Μκλιστα, μαλιστα, αρχίζει νά κινήται, 
νά κινήται έπί πολλην ώραν, εως ότου εννοήσω, 
οτι θέλει νά ξυπνήση καί τότε τόν κτυπώ εις 
του; γλουτού; καί τοϋ λέγω :

— Μπεμπέ, μπεμπέ, ξύπνα καί άμέσως μ’ 
ακούει καί ξυπνά. Φαντάσου, τί καλό παιδί, 
αγαπητή μου.

— Καί τίνος νά όμοιάζη, 'Ελένη μου : Βε
βαίως τοΰ συζύγου σας

— "Α, δεν πιστεύω, αύτός, καλέ, δεν μ' 
ακούει διόλου ...

Ό έκ Βερολίνου πολύτιμος Συνεργάτης μας 
καί ήδη έν Βόλφ χειρουργός Ιατρός π.

Ν. Μωραΐτης μετά τής εύρυμαθοϋς 
δεΟποινίδος άδελφής του 

’Αντιγόνης·

Κατά τήν αυτόθι περιοδείαν μας είςΘεσσα- 
λίαν. εύχαρίστως έχαιοετήσαμεν τόν φίλον ια
τρόν, όντα πλέον ή απησχολημένον μέ τήν πο
λυπληθή του πελατείαν, ήτις πολλώ πεοισ-

, t · J** » ά» * Α wσοτεοον ε'.νε ευχζ^ιστζαενη ες αυτου, ον ανε> 
■υπερβολής, θεωρεί ώς σωτήρα τής Θεσσαλίας.

Καί πράγματι, ώ; άντεληφθησαν, ή έκ Βε
ρολίνου κάθοδος τοΰ πολυτίμου φίλου ΐατροϋ, 
είς τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ πατρίδα Βόλον, συν- 
επλήρωσεν έν μέγα καινόν καθ ’ όλην τήν 
Θεσσαλίαν.

"Ηδη εί; τό έν Βόλω Χειρουργικόν καί ’Ορ
θοπεδικόν του Ίκτρεϊον, θεραπεύονται πάντε; 
οί πάσχοντες χειρουργικάς καί ορθοπεδικής πα
θήσεις."ίόστε απαλλάσσονται πλέον οί Θεσσα- 
λοί ασθενεί; νά καταπονούνται ταξειδεύοντες 
μέχρις Αθηνών, ίνα έκεΐ μόνον έπανζκτήσωσι 
τήν πσοτέραν των υγείαν.

Ιίαρζθέτοντε; ήδη τήν φωτογραφίαν τοΰ φί
λου μας ίατροΰ, ήν εύηρεστηθη νά μας δώση, 
επιφυλασσόμενοι προσεχώς νά δημοσιεύσωμεν 
ένδιαφέρουσαν επιστημονικήν μελέτην, ήν έντό; 
σμικροΰ, κατά την ύπόσχεσίν του αποστέλλει.

Έν ταύτώ διατυποϋμεν κζί τήν μεγάλην
μας χαράν,ότι κατά τήν ένΒόλω διαμονήν μας
έγνωρίσαμεν τήν αδελφήν τοΰ φίλου ίατροΰ δε
σποινίδα ’Αντιγόνην, ής ή εύρεΐζ έγκυκλοπαι-
δική μόρφωσις μά; κατεπληξεν.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
(Κάϊοον I. Γ. Ελς)

13 Αίνιγμα
Ητο νύμφη θαλκσσία 

καί θεοΰ τίνος γυνή, 
ιλαρά, άλλά κόσμια, 
ευειδής. ερατεινή 

Πλήν τά πάντα τελειόνουν κατά νόμον φυσικόν. 
Οά ζερδίζη δ’ έν τώ κόσμω ές αεί ό άδικων.

Μία ήμερα τής ζωής της 
έτοςεύΟη είς τό τέλος 
και τό κάλλος τής μορφής της 
μετέμόρφωσε τό βέλος 
έχασε δ' έκ τούτου έκείνη 
τ’ όνομά της τό γλυκύ 
καταντήσασα νά μείνη 
μία πρόθεσις κοινή.

14 · Σχιιματιόμός λέξεων

Διά τών στοιχείων τών λέξεων' 
λάτρις, βία έντυπος, ούγγία, 

νά σχηματισΟώσι τά ονόματα τριών κρατών

In. Λιποσύμφωνον.

Ο . (υ . . . ιιιιο . . IQ . . ι . . ο ·

Ιθ. Φύρδην μίγδην
ποπηρικώς σαρκΐτης.

17. Διπλή <ι»:ρο<ίτιχϊς

-ί- . . .
· · · -|-

Νά τεβώσιν όριζοντίως
α' αρχαία μεγάλη χώρα τής Ευρώπη;' β’ πατήρ 

ένός τών ’Αργοναυτών' γ' άρχαΐον όνομα χώρας τής 
Πελοπόννησου' δ’) είς τών υιών τοϋ ’Ιακώβ' ε') μία 
τών Εσπερίδων.

Ούτως, ώστε νά αναγινώσκωνται ζ.αόε’τως έν αέν τή 
άρχή όνομα κράτους, εν δέ τώ τελεί μικρά νήσος.

18. Γρϊόος

α-}-:ι 
η _ γ;.

— κει γ; _ι. κεΐ
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΤΣΕΟΣ,.

II Λ., Σ ϋρ ο ν.—Δελταίιον έλήφθη. Ένηργήσα- 
μεν καί ελπίζομεν ήδη νά έτελείωσεν ύπόθεσις, ώς μας 
ύπεσχέθησαν. — Μ. X. Ίωάνεσδουργ ’Επι
στολή έλήφθη Λογαριασμόν έστείλαμεν. Άναμένομεν δέ 
νεωτέραν σας.—Α. Β Κ ά ϊ ρ ο ν. "Εχει καλώς. Δι- 
εύθυνσις ήλλάγη. Ζητούμενα φυλλάδια σας άπεστάλη- 
σαν. — Β. Β. Κ ά ι ρ ον. Δελτάριον έλήφθη Άλλά 
λυπούμεθα, ότι δέν έτελείωσεν άκόμη ύπόθεσις. ήν σας 
άνεθέσαμεν —Β. Μ. Κ ά φ ρ-Ζ α γ ι ά τ. ’Επιστολή 
έλήφθη. Άπηντήσαμεν καί ταχυδρομικώς. Αληθώς,τήν 
Εσπέραν ταύτην συνεδριάσαμε·? εν Σύρω. — Σ. Π. 
Λ'ά δ ο. ‘Επιστολή έλήφθη καί εύχαριστοΰμεν. Άνα- 
μένομεν χρήματα Ένεγράψαμεν καί άπεστεϊλαμεν.— 
Λ. Π. ’Αλεξάνδρειαν. Άπορουμεν πολύ διά 

βραδύτητα αποστολής χρημάτων. Συνεννοηθήτε, παρα- 
καλοϋμεν καί άναμένομεν —Γ Κ Τ ά ν τ α ν ’Επι
στολή καί έπιταγή έλήφθη Εύχαριστοΰμεν καί γράφο- 
μεν. — Σ. δε Β. Ζάκυνθον. Έλήφθησαν καί εύ- 
χαριστοΰμεν. Ελπίζομεν προσεχώς νά συνεννοηθώμεν καί 
προφορικώς.— A. Ε. Καρπενήσιον. Συνδρομή 
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άναμένομεν προσεχώς καί 
έτέρα». — Γ. Σ. ’Αλεξάνδρειαν. ’Επιστολή 
έλήφθη ΙΙεριγραφή έτελείωσεν "Εχει καλώ:.— Ν. Κ. 
Πάτρας. Συνδρομή έλήφθη' εύχαριστοΰμεν. Πα
ραγγελία έκτελεσθήσεται άμέσως Ησυχεϊτε.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
'Εγγράφονται έν αύτώ συνδρομηταί είς ε

φημερίδας καί περιοδική. Ώσαύτως
Ει’σπράειονται αποδείξει; καϊ λογαριασμοί. 
Άποστέλλονται δέματα είς Αίγυπτον. 
Πωλοΰνται διάφορα περιοδικά, τοΰ εσωτε

ρικού καί εξωτερικού.
Φωτογράφησις οίουδήποτε αντικειμένου.
Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφιών 

ερασιτεχνών (amateurs).
Προμη&ενονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί αντικείμενα.
Κατασκευάζονται (cliches) αύ-

θημερόν.
Γίνονται δεκταΐ καί άντιπροσωπεϊαι. 

Γραφεία : Αδελφοί ΙΙρίντεζη ("Εναντι 
Κήπου ‘Υπουργείου Οικονομικών).ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ

Μεγάλην έκδούλευόιν θέλομεν παρέχει έφε- 
ξής τοΐς ήμετέροις συνδρομηταΐς διά τής ά- 
ποκαλϋήιεως παντΐ βουλομένω τής προσωπι
κής ιδιότητάς του, ήτοι τοϋ χαρακτήρος του, 
προσόντων καί έλαττωμάτοιν τον, πρός μελέ
την καί όδηγίαν τών πράξεων του έν τώ πα- 
ρόντι καί έν τώ μέλλοντι έπί τμ βάσει προσ
φάτου, εί δυνατόν, φωτογραφίας, άποστελλο- 
μένης ήμϊν μετά συμειώσεως άκριόοϋς όπι
σθεν αύτής τοϋ ονόματος, έπαγγέλματος, ή- 
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής-

Πάσα άποστολίι φωτογραφίας θέλει συνο- 
δεύεσθαι καί ύπό 5 δραχμών, δι' έξοδα τής 
σχετικής υπηρεσίας.

Έξΐιγηόις παντός όνείοου δρ. 3.
Ή ΔιεύΟυνόις

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ θερμώς οί κατά τό
πους άνταποκριταί μας, ώς και οί καθυ- 
στεροΰντες συνδρομής της «Φύσεως» καί 
τού «Πανοράματος» δπως εύαρεστούμενοι 
άποστείλωσιν ήμϊν ταύτας πρός έξόφλη- 
σιν τής οφειλής των καϊ διότι ή έκδοσις 
τόσον πολυδάπανου έργου απαιτεί τακτι
κήν καταβολήν τών συνδρομών.


