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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

“ΦΥΣΙΣ,, σύγγραμμα άποκλειστικώς οικογενειακόν, 
πραγματικήν μόρφωσιν και μετάοοσιν ύγιειών γνώσεων, 
πτύτ: ζωτικότατα καί μάλλον ένοιαφέρο·

• 1

ήΟίζόν καί ψυχαγωγικόν, τήν 
τοΐς άναγνώσταις αύτοΰ, δημο

σιεύει έκάστοτε τά ζωτικότατα καί μάλλον έ'.όιαφέροντα άρθρα. άνακοινοΓ τά μάλλον 
τερπνά καί κοινωφελή νεότερα τής προόδου ζητήματα, μεταδίδει δέ καί τάς μάλλον ίν- 
άιαφερούσας έπιστημονικάς και φιλολογικάς οιατριβάς, πάντα δέ ταΰτα συνοδευόμενα έκά
στοτε ύπό ωραίων καλλιτεχνικών εικόνων καί σχημάτων.

Πρός τούτοις τό ήμέτερον σύγγραμμα βαΐνον όσημε'ραι συνωδά τή 
πτύξει τών τε - "“!

’’ “ή προόδω καί άνα- 
εχνών καί έπιστημών, τοΰ έμπορίου και τής βιομηχανίας, θέλει άναοημο- 

σιεύει έκ τών σπουδαιότερων ευρωπαϊκών καί αμερικανικών έργων, άπάσας τάς σχετικός 
καί οικογενειακός ωφελίμους γνώσεις, έπιστημονικά παίγνια, ιατρικός συμβουλάς, τεχνιτ 
κάς καί χημικάς ανακαλύψεις, πνευματικές άσκήσεις καίδ,τιάλλό νεώτερον ή πρόοδος 
καί άνάπτυξις τοΰ ανθρώπου ήθελεν άγάγει εί: φώς. Έν τελεί οέ ή ήμετέρα Σύνταξις 
οΰδέν θέλει παραλείπει, δπως τέρπη καί διδάσκη τούς έαυτής άναγνώστας.

Αί συνδρομαί έρχονται άπό τής 1ης έκάστου μηνδς καί πληρόνονται είς έπιταγάς, 
χρηματικάς άξίας, τραπεζικά γραμμάτια τοΰ τόπου τής διαμονής τών συνδρομητών καί 
έν γένει είς άξίας πάσης φύσεως καί παντός έθνους.

ΣυνδρομηταΙ γίνονται δεκτοί καί κατά τομους, άπλοΰς ή χρυσόδετους, είς τό τέλος 
έκάστου έτους τής «Φύσεως».

Οί συνδρομηταί τής «Φύσεως» συμμετέχουσι καί τής κατ’ έτος ένεργουμένης έκκυ- 
βεύσεως 200 κλήρων, λαμζάνοντες αριθμόν λαχείου έπί τής άποόείςεώς των, άμα τήκατα
βολή τής συνδρομής των

Ή διεύθυνσις τής «Φύσεως» αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν πάσης παραγγελίας τών έ
αυτής έν τώ έςωτερικώ συνδρομητών, άρκεϊ νά καταβάλλονται τά έξοδα καί τέλη.

Αιτήσεις πρός έγγραφήν συνδρομητών και πληροφοριών απευθύνονται κατ' ευθείαν 
πρός τήν Διεύθυνσιν τής «Φύσεως» είς 'Αθήνας ή καί διά μέσου τών κατά τόπους 
συνδρομητών αύτής καί πρακτόρων.

Έν Ιδιαίτερα στήλη ύπό τόν τίτλον «Βιβλιοκρισία» 
τής Διευθύνσεως-ερί έκάστου ·------ ' ’ ? '

Είδοτ 
χους "ήί .......................χ
δικαίωμα τής δημοσιεύσεως υ,ιάς αγγελίας δωρεάν.

συνέστησεν έσχάτως Ζιγκοφωταγραφεϊον και Ξύλο- 
συνδρομητής δύναται νά παραγγέλη τήν κατασκευήν παντός είδους

δημοσιεύεται έκάστοτε ή κρίσις 
νεωστί έκδιδομένου βιβλί.υ, άποστελλομένου αυτή 

οιήσεις έμπορικών καταστημάτων κτλ. δημοσιεύονται είς τό τέλος έκάστου τεύ- 
«Φύσεως» έπί ιδιαιτέρα συμφωνία. Ούχ’ήττον έκαστος συνδρομητής χαίρει τό 

J· / μ, » > Λ f

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως» 
γραφεΐον. ΐΆα. πας ο—r.r 
Ζιγκογραφίας |cliche) ή Ξυλογραφίας.

Πας συνδρομητής είναι άτομικώς ύπεύθυνος διά την συνδρομήν του, δπως καί ή Δι- 
εύθυνσις τής «Φύσεως» είναι ηθικώς καί νομικώς ύπεύθυνος να συμπληοώση τόν τόμον 
ολοκλήρου τοΰ έτους. Συνεπώς πάντες οί συνδρομηταί δικαιούνται να ζητώσιν δ,τι φύλλα 
τοΐς έλλείπουσι πρός καταρτισμόν τοΰ έτησίου τόμου των.

Πας συνδρομητής έγγράφων ένα νέον συνδρομητήν, λαμβάνει έν ιστορικόν βιβλίον ή 
λαχεΐον τής άρχαιολογικής Εταιρείας ή τοϋ Στόλου. Ό γραφών 2—3, λαμβάνει μίαν ή 
ούο μεγάλας φωτογραφίας. Ό έγγράφων 4 -5, έν άργυροΟν ώρολόγιον ή άντικείμενον 
άξίας 20 δραχμών. Ο έγγράφων 6 — 10 λαμβάνει τήν φωτογραφίαν του είς φυσικόν 
μεγεθος καί ό έγγράφων πλείονας λαμβάνει τό νέον τετράτομου όγδοηκοντάδραχμον Ελ
ληνικόν λεξικόν τοΰ « Άνέστη Κωνσταντινίδου» ή δ,τι άλλο Επιθυμεί ίσης άξίας.

Πάσα έγγραφή δέον άπαραιτήτως νά συνοδεύηται καί ύπό τοΰ αντιτίμου.
Συνδρομή έτησία διά τό έσωτερικόν φρ. -ή 6

» »
» »

a τό έσωτερικόυ φρ. 
» » έξωτερικδν φρ.
•τήν Ρωσσίαν ρευβλ.

Φ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
Διευθυντής τής αΦύοεως» Άθήνηοιν.

Υπερμέγεϋες ιηβάηονν, έκ/.εΐι/>αι· πρό τινων 
εκατομμυρίων Ιτών, μήκους 67 ποδών κοΐ 
οτομαχικής κοιλύτητος αμεγάλης ιίσον <> χώρος 
ευρέως μεγειρείου» .ουτινος <5 σκελετός ενρίσκε 
ται εν τώ Κεντρικφ περιβόλεμ τής Αμερικής. 
Ό καθηγητής Henry Fairfield Osborn, έφορος 

τοϋ τμήματος τής παλαιοντολογίας τών σπονδυλωτών 
είς τδ Αμερικανικόν Μουσεΐον τής Φυσικής Ιστό* 
ρίας, όστις έμηχανεύΟη καί διηύΟυνε τήν άναπαρα- 
στατικήν κατασκευήν τοϋ σκελετοΰ τών γιγαντιαίων 
δείνο-βροντοσαύρων, μέχρι τοϋδε αγνώστων εις τόν 
κόσμον, έτελειοποίησε μεγάλην διά. τήν εποχήν μας 
άναπαράστασιν καί συνεισέφερεν είς τήν επιστήμην 
τον μεγαλείτερον τών φόρων, τών μέχρι τοϋδε εις 
αυτήν προσφερβέντων.

Κατά πρώτην ήδη φοράν δ κόσμος δύναται ζωη- 
ρώς νά ΐοητό πραγματικόν μέγεθος καί τήν όψι ν τών 
μεγάλων και αγνώστων θηρίων, τά όποια περιεφέροντο 
είς τά άρχιγενή τέλματα καί είς τάς ελώδεις λίμνχς 
τής Δυτικής Αμερικανικής Ηπείρου καί άλλων μερών 
τής γή; προ τριών έως δώδεκα εκατομμυρίων έτών 

περίπου. Ό κ. Charles R. Knight κατεσκεύασε πρό
τυπον έκ πηλοϋ ύπό τάς οδηγίας τοϋ καύηγτ,του 
Qsborn, τό όποιον θεωρείται ιδανική καί τελεία ανα- 
παράστασις τοϋ αρχαίου ζώου, ώς ητο εν τή ζωή. 
καί ούτινος τελείαν ιδέαν δίδει καί έντή5η σελίδιήμετέ- 
ρφ εϊκών. Ό κ.Κηίρ/ιΙ,είνε άνεγνωρισμένος ώς αυθεντία 
ώςπρός τήνέν τή διασκευή άναπαράστασιν τών έκλει- 

ψάντων ζώων.
Ό βροντόσαυρος ήτο έν έκ τών μεγαλειτέρων ζώων, 

τά όποια ποτέ όπήρΕαν’ περιεπάτει δέ μέ τεσσα- 
ρας πόδας, είχε μήκος 67 ποδών περίπου, ύψος 15 
καί ήμίσεως ποδών καί βάρος 90 τόννων. Η κεφαλή, 
μήκους 26 μόνον δακτύλων, δέν εύρέΟη καί άνεπαρε" 
στάβη έν μέρει διά χαρακτηριστικών, ληφίέντων απο 
άλλα είδη τών ζφων. καί πρό πάντων άπό τό κρα- 
νίον συγγενούς τύπου, όνομαζομενου «μοροσαυρος» του 
όποιου τέλειον σχεδόν δείγμα άνεκαλύφδη εν προηγου- 
μέναιςοιερευνήσεσιν.’Αλλα τινά έλλείποντα μέρη συνε- 

πληρώδησαν άπό ένα σκελετόν τοϋ Μουσείου Yale, 
όστις όμοιάζει μέ αύτόν ώς πρός τό μέγείος.^

Τό μήκος τής ουράς του ητο 31 ποδών καί 6 δακτύ
λων, ό δέ λαιμός 17 ποδών. Τό κοίλωμα τοϋ σώμα

τος ώμ.ιαζε πρός έκεΐνο τοϋ κατά μέσον όρον επιπέδου 
μαγειρείου, έ/οντος χώρον ο.α τράπεζαν, περιξ τής 
όποιας οικογένεια άπό ίξ πρόσωπα ήδύνατο να γεύμα- 
τίση. Τρεις ιππείς ήδύναντο ευκόλως νά ιππεύσωσι 
παραπλεύρως ό είς τοΰ άλλου μεταξύ τών προσθίων 
καί οπισθίων ποδών. “Ιχνος οέ τοϋ ποδος του επί τοϋ 
εδάφους Οά έκάλυπτε σχεδόν τετραγωνικήν υάρδαν 
γής, ένω ή κεφαλή καί ή ούρα Οά ύπερέβαινε τό μά
κρος δύο πλατύτατων όδοιπορι·ών αμαξών. Ως προς 
τό ύψος βά ύπερέβαινι τό τών δύο ελεφάντων

Ώς εύρημα όρυκτοϋ ύπερτερεΐ δλα τά υπάρχοντα 
άλλα, ένώ τά δύσκολα μηχανικά σημεία τα ενσωμα
τωμένα εϊς τήν κατασκευήν του είνε παλαιοντολογι
κός θρίαμβος, παρέχω» νέοντρόπον δια την διασκευα- 
σιν βαρέων ορυκτών. Μέχρι τοϋδε ούδεμία σχολή 
έπεχείρησέ ποτέ νά κατασκευαση τέλειον σκελετόν 
οουκτοϋ τοιούτων πελωρίων διαστάσεων, μολονότι 
σκελετοί δεινοσαύρου μικρότερου μεγέθους διεσκευά- 

σΟησαν είς τά Μουσεία Brussels καί Yale. Οί εις τό 
μέλλον επιστήμονες Οά προσπαΟήσωσι νά άπομ'μηΟώσι 

τό μέγα αριστούργημα τοϋ κχΟηγητοϋ Osborn, το 
όποιον προώρισται να ίσταται ώς προσήκον μνημεϊον 
είς τάς ύπερόχους γνώσεις, είς την επιδεξιοτητα^Χαι 
τήν τέχνην, τήν όποιαν κατόχει ό ένθερμος ούτος 

καί λόγιος παλαιοντολόγος
Ώς μέσον διαμορφώσεως είνε άπαράμιλλον, πολύ δέ 

πεοισσότερον προσιτόν είς τούς νέους κα! εις τούς γέ- 
ςούτας ή τόμοι ξηρών βιβλίων. Ούοέν εκΟεμα έδημίη 
όύργησέ ποτέ τόσον ζωηρότατον ενδιαφέρον μεταξύ 
τών δημοσίων καί επιστημονικών κύκλων, όσον 
έδημιούρ'γησεν ή παράδοξος αύτη κα! γιγαντιαία άνα- 
παοάστάσις τοϋ παρελθόντος. Ό καταναλωθείς χρό
νος είς τήν παρασκευήν τοΰ θαύματος τούτου τών 
θαυμάτων πρός έκΟεσιν μάς εκπλήττει, διότι ό καθη
γητής Osborn καί τό έπιτελεΐον του, έξ ικανών βοη
θών, είργάσϋησαν πρός τελείαν τοϋ σκελετού τούτου 

διασκεύασιν έπί έπτα ετη.
“Ηδη ύά παραστήσωμεν είς τούς άναγνώστας μας 

τά πρώτα βήματα τώνδιασήμων παλαιοντολόγων πρός 
άνεύρεσιν διαφόρων ορυκτών, τήν μέθοδον την όποιαν 
μετεχειρίσβησαν πρός διασκεύασιν τοΰ σκελετοΰ τοΰ 
μεγαίειτέοου τούτου όλων τών δείνϊσ'αύρων, ώς και 
τήν ιστορίαν τοΰ πώς άνεκαλύφδη τό πολύτιμον εΰ- 
ρημα, ό περί ού ό λόγος όροντόσαυρος. Ό καθηγητής 
Osborn, βολιδοσκοπώ/ νά παρουσίασή εις τάς αίθου
σας του τελείαν ιστορίαν τής ζωής τών ζωων εις την 
Βόρειον Ήπειρον τής ’Αμερικής, διωργάνωσε σειράν 
εκδρομών διά νά έςερευνήση διάφορα μέρη προς εΰ

ι
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ξεσιν ορυκτών. Ό σκοπός τών τοιούτων αναζητήσεων 
ητο νά έξετάση τά γεωλογικά έναποταμιεύματα, τά 
άναφερόμενα είς τήν εποχήν τών έρπετών, χρονολο
γούμενων, χατά τινα; ύπολογισμούς, ότι υπήρξαν 
πρό τριών ίως δώδεκα έκατομμυρίων έτών, καί νά έρευ- 
νήση διά τά λείψανα τών μεγάλων δεινοσαύρων, τών 
όποιων πέντε τύποι ήκμαβαν χατά τήν εποχήν τών 

έρπετών. Κύρια μεταξύ τούτον ήσαν τά ύδρόβια τε* 
οατα, οί κητόσαυροι, ούτως όνομασθέντα έχ τών Ελ
ληνικών λέξεων, «κήτος χαί σαύρα», ένεχα 
τοΰ ότι ή εξωτερική των δψις, τά μαχρά μέλη τοΰ 
σώματός των, 4 λαιμός χαί ή ούρα των ώμοίαζον 
πρός ύπερμεγέθη σαύραν, μέ τήν όποιαν τάξιν μόλις 
συγγενεύουσιν, ένώ τό μέγεθος προσήγγιζε τό τοΰ κή
τους. Ήσαν τά μεγαλείτερα ζώα, έξ όσων ποτέ 
έπάτησαν έπί τής γης, χαί ησαν οί απόλυτοι μο- 
ναρχαι τοΰ αρχαίου κόσμου επί τών ήμερων των.

’Επειδή οϊ πρώτοι ίξερευνηταί, οί Καθηγηταί 
Marsh χαί Cape εΐχον προηγουμένως κάμει πολλάς 
ένδιαφερούσας άνακα/ύψεις είς διάφορα μέρη τών 

Βραχωδών Όρέων, 4 καθηγητή; Osborn διηύθυνε 
τήν πρώτην του εκστρατείαν τώ 1897 χαί ήρχισε 

τάς έρεύνας του είς τό μέσον τών πεδιάδων Garamie, 
πλησίον τών αποτόμων οχθών τοΰ Como, εΐ; τό Νό
τιον Κεντρ'κόν Wyoming. Έδώ έστρατοπέδευσεν 
ύπεράνω τοΰ απέραντου προϊστορικού κοιμητηρίου 
τών δεινοσαύρων. Αύται αί επιτάφιοι κοϊται, εντός 
τών όποιων οί μεγάλοι δεινόσαυροι έχειντο τεθαμμένοι, 
εινε, χατά τόν Καθηγητήν Osborn, περίπου 274 πο- 
δών βάθους χαί άναπαριστώσι τά; διαφόρους γεω
λογικά; καταστάσεις τής ιστορίας τοΰ φλοιού τής 
γής-%
Κατα πρώτον λοιπόν, έχπληχτική μαρτυρία τής παρου
σίας τών παραχειμένων τεθαμμένων μορφών τή; έκλει- 
ψασης ζωής έσημειώθη ύπό τίνος περιπλανωμένου 
Μεξικανού ποιμένος, δστις είχε συλλέξει σειράν λίαν 
φαιών ογκολίθων, έκλαβών αυτούς διά συνήθεις λί
θους, ενώ πραγματικώς ησαν άπελιθωμένα όστά. 
Ταΰτα μετεχειρίσθη δά τήν ΐδρυσιν τήςκαλύδης του, 
’Επειδή τό μέρος τοϋτο απέδωσε μερικά τών παρα- 
δοξωτέρων και μεγαλειτέρων ζώων τοΰ παρελθόντος, 
καταλλήλως ώνομάσθη ΛατομεΓοντής ’Οστέι
νης Καλύδης. Μόνον δέ 7,250 πόδες τοΰ λατο- 
τειου τούτου έξηρευνήθησαν συστηματικά»; ύπό τοΰ 
Μουσείου επί ήμίσειαν δωδεκάδα εκστρατειών, καί 
όμως ή εΰρεσις τών τοΰ ορυκτού θησαυρών ύπήρξε 
φαινομενιχή. ΙΙλέον τών τετρακοσϊων καί όγδοήχοντα 
τριών μερών, άτινα παρίστων έδδομήχοντα τρία διά
φορα ζώα, άνευρίθησαν. Άλλα είνε ακόμη τεθαμμένα 
εις το αχανές κοιμητήριο», άναμένοντα τήν σκα
πάνην μελλόντων άνασκαφέων.

Ή σπουδαιοτέρα εΰρεσις και ή πρώτη ώς πρόςτήν επι
στημονικήν εποψιν ητον ό σκελετός τοΰ γιγαντιαίου 
δεινο-δροντοσαύρου, δστις, παμμέγιστος καί λίαν έντε- 
λής, εύρέθη ανεσκαμμένος περί τά τέσσαρα μίλλια 
πρό; νότον τοΰ Λατομείου τής Όστεηης Καλύδης, 
Ό μηρός χαί,ευτυχής εξερευνητής, τοΰ όποιου οϊ 
ο,εΓς οφθαλμοί έκαμον τήν αξιοπαρατήρητου ταύτην 
και αξιομνημόνευτον τοΰ ορυκτού άναχάλυψιν, ήτον 4 

χ. .Waiter Granger. Είς τήν όρυχτοθηρίαν ή έπι- 
στημη δέν παίζει κανένα ρόλον, χαί καθώς ή χρυσο- 
θηρί.α, οϋτω χαί αύτη είνε χαθαρώς ζήτημα τύχης. 
Ό εξερευνητής ουδέποτε γνωρίζει ποΰ θάάνασκάψη 
θησαυρόν τινα καί μάλιστα έάν θά τόν έπιτύχη άφθο- 
νον._Εινε αύτό τούτο τό στοιχεΓον τής τύχης, τό 
όποΓον κάμνει τήν έξερεύνησιν κάπως θελκτικήν.

Ό γεγυμ,νασμένος εξερευνητή; δέν ει νε μόνον φυσιο- 
®:?_ης> αλλα καί γεωλόγος. Γνωρίζει τό χρώμα τών 
βράχων, εντός τών όποιων εινε πολύ πιθανόν »ά «ύρί- 
σχωνται ορυκτά, χαί 4 οφθαλμό; του είνε τόσον τα

χύς, ώστε νά διαχρίνη τεμάχιον όστοΰ προεξέχον ενός 
βράχου ή κείμενον μεταξύ διαφόρων πετρωμάτων. 
’Ενίοτε περιμένει έδδομάδας ή μήνας, κα! μάλιστα 
δλόκληρον έποχήν, ανευ επιτυχία:. Τον Σεπτέμβριον 

τοΰ 1899, 4 κ. Granger έξεκίνησεν, όπως μεταδή 
είς τι μέρο; απέχον τρία μίλλια από τό Λατομεϊον 
τής ’Οστέινης Καλύδης, διά νά έξετάση έκ νέου το
ποθεσίαν, έπί τής επιφάνειας τής όποιας είχε συλ- 
λέξιι τήν προηγουμένην εποχήν τοΰ 1898 δύο περι- 
πλανώμενα τεμάχια σπονδύλων ουράς. Τα δύο ταΰτα 
τεμάχια τόν έδεδαίωσαν περί τής ύπάρξεως εί; τά 
πέριξ Λειψάνων ορυκτών.

Ό κ. Granger ήρχισε προσεκτιχώς τήν άνασχα- 
φήν καί δέν είχε σκάψει πλέον τών τριών ή τεσσά- 
οων ποδών, όπου άλλοι σπόνδυλοι εΰρέθτ|ταν, οΐτινες 
άντεστοίχουν εί; εκείνους, τούς όποιους είχε συλλέξει 
τήν προηγουμένην έποχήν. Μέ διπλάσιο» ένθουσια- 
σμόν ή άνασκαφή έξηκολούθησε καί βαθμηδόν παρου- 
σιάσθη μέγα μέρος σπονδύλων, οντων ετι προσηλω
μένων είς τάς πλευράς. Κατόπιν έπισταμένης έξε- 
τάσεως άνεγνωρίσθη αμέσως ώς μέρος μεγάλου αμ
φιβίου δεινοσαύρου χαί άπεδείχθη, ότι ητο έν έχ τών 
μεγαλειτέρων όρυχτολαφύρων, ίί όσων ποτέ άνεσκά- 
^ησαν καί κατάλληλο.; κλίμαξ δια τήν εργασίαν τής 
εποχής. Είς μίαν σχεδόν συμπαγή εκτασι» γής, πλέον 
τών δύο τρίτων τοΰ όλου σκελετού εύρέθησαν, έξαι- 
ρετιχή περίπτωσις είς τάς ανακαλύψεις τών ορυκτών. 
Όλον τό θέρο; τοΰ 1899 κατηνκλωθη εί; τό νά έξά- 
ξωσι τόν ογκώδη σκελετόν χαί έτοιμάσωσι τά διά
φορα μέρη πρός μεταφοράν. Ή έξαγωγή δέ τοσούτου 
βαρέως πράγματος,χωρίς νά βλάψωσι τά ευθραστα όστα 
καθώς ησαν τεθαμμένα έντό; εις τήν ασθενή καί συν
τετριμμένων μάζαν βαρέων πηλωδών πετρωμάτων, 
eive βραδεΓα καί λεπτή εργασία, απαιτούσα ιδιαιτέραν 
προσοχήν καί έπιδεξιότητα. Όπως λοιπόν βεβαιωθώσι 
περί τής ασφαλείας κατά τήν φόρτωσιν καί περί τής 
στερεότητος τών κατεθραυσμένων οστών, τά έδεσαν, 
καθ’ ον τρόπον χειρουργός θά έπέδενε χΐχομμένον 
πόδα. Μέρη δέ τοΰ σκελετού, τά έ'έκλεισαν μέσα 
είς στρώματα γύώου καί τά έστερέωσαν μέ τεμάχια 
ξύλου, τά όποΓα έδεσαν σφιγκτά πέριξ μέ ύγράν άκα- 
τέργαστον βύρσαν.

Εί; τό παλαιοντολογικόν χημεΐον περί τά δύο σχε
δόν έτη κατηναλώθησαν, όπως αφαιρέσωσι τον τύπον 
(μήτραν(,συναρμόσωσι καί συγκολήσωσι τα εύθραυστα 
κα! συντετριμμένα οστά, κα! αναπληρώσωσι τά έλ- 
λείποντα μέρη μέ έχρωματισμένον γύψον. Ό κ. 
Allan» Herman, κύοιος διασκευαστής, δστις έπέβλεπε 
τήν λεπτήν ταύτην έργασίαν. έπ! πλέον τού τετάρτου 
αιώνος, εμελέτησε, καί ανεσκεύασεν όστα δεινοσαύρου 
καθ’ όλα τά διάφορα αυτών σχήματα, δαπανήσας 16 
έτη μετά τοΰ τέως Καθηγητού March τοΰ vale. Ή 
εύρεΐα τοΰ κ. Herman πείρα τόν είχε κάμει παρελ
θόντα κύριον τής τέχνης του. όπερ καταφανώ; δει
κνύεται εις τό τελευταίο» του έργο».

"Ιση; σχεδόν σπουοαιότητο; μέ τήν καθ’ εαυτό 
ανακάλυψιν τού ζώου, ητο τό ύπέροχον έργον τοΰ νά 
διασκευασθή τό μέγα κήτος, ούτως ώστε νά φαίνηται, 
ότι εύρίσκεται εϊ; τήν πρό; περίπατον φυσικήν στά
σιν. Τό Τοιούτον, ένεκα τή; έλλείψεω; ένό; όποιουδή- 
ποτε αυθεντικού προτύπου ή διαγράμματος, θά ήτο 
αποκύτω; πρωτότυπο; κατασκευή, τήν όποιαν εύ* 
φυώς έσκέφθη κα! έξειργάσθη ό Καθηγητής Osborn 
καί οί σύντροφοί του, προστεθείση; χαί τή; μηχανι
κής έπιδεξιότητο; τοΰ κ. Herman.

Ό χ. Herman έφήρμοσε νέον σύστημα συγχολ* 
λήσεως, δηλαδή τό τής χαλαρά; χαΐ έλευθέρας 
διασκευάσει»;, χατά τό όποιον έχαστονμέλος, πλευ
ρά χα! τεμάχιον σπονδύλου δύναται ίδιαιτέρω- 
να έφαρμοσθή έπί τοΰ σκελετού κα! νά άφαις 

ρεθή έκ νέου. Ώ; έκ τούτου, τά διάφορα μέρη ησαν 
διαρκώς προσηλωμένα έπί σιδηράς ράβδου, ήτις έξε- 
τείνετο διά μέσου τοΰ πλήρους όπών σκελετού τοΰ 
κήτους. Ή τοποίέτησις καί προσάρμοσες τών ογκω
δών λιθοοστών άπήτει πλέον προσεκτικά; δόκιμά;. 
Νέαι θέσεις κα! διορθώσεις έγίνοντο κατόπιν έκάστν,ς 
έπιθεωρήσεως. Μιτεχειρίσθη δέ πρός τοϋτο μέγα ικρί
ωμα.υψους 25 ποδών μέ σχοινιά καί διάφορα έξαρτήμα- 
τα καί μέ χαλύβδινου; άλύσεις, πρό; ανύψωσιν τών 
βαρέων μελών κα! τοποθέτηση αυτών είς τάς θέσεις 

των, τοΰ όστοΰ τοΰ μηρού μόνου ζυγίζοντο; 570 λίτρα;.
Ό χ . Herman μετά τέσσάρω > γεγνμνασμένων βοηθών 

είργάζοντο αδιακόπω; είς τό ύπερμεγεθε; τούτο έργο·· 
έπ! τρία έτη, μόλις περατώσαντες αύτό εντελώς ολί
γα; ή-χέοα; προ τής τελευταία; ένάρξεως τής έκθέ- 
σεω; τή; Αιθούση; τοΰ Διηοσχύρου. Ό καταναλωθείς 
μόνον χρόνο; ύπό τών έργατώ» τούτων θα ισοδυνάμει 
πρό; έργασίαν, ήτις θά τοϊς απέδιδε 15,000 δολλα- 
ρίων περί ίου, καθότι οί έργάται ουτοι θά ήδύναντο 
νά κτίσωσι κατά τό αύτό διάστημα τρία ή τέσσαρα 
τριώροφα πλίνθινα οικήματα, μέ όλα; τά; νεωτέρας 
τελειοποιήσει;. Πρός ύποστήριξιν τοΰ βάρους τών με
γάλων οστών τών μελών τοΰ σώματος κα! τή; σπον
δυλική; στήλης, μετεχειρίσθησαν βαρέως χατειργα- 
σμένον σιδηροϋν σωλήνα, μεγάλου μεγέθους. Τόν έ
καψαν κα! τόν έκαμπύλωσαν, δια να φαίνηται το 
περισσότερον ώ; εκ φύσεως γωνιώδη;, καί επ αυτού 
«στερέωσαν τά όστά. Ή εργασία πρό; χάμψ'ν κα! 
κατασκευήν τοΰ σιδηρού σκελετού δέ»ητο άπλοΰ. κοινον 
μηχανικόν έργον ώς φαίνεται. Τ'ο νά πλησιασωσιν 
ώς έγγιστα τήν πρός περίπατον στάσιν τοΰ ζώου, 
όταν ςζη. ήτον ομοίως δύσχολον πρόβλημα. Το τοι- 
οΰτον κατέστη πρό πάντων δύσκολου, ένεκα τού ότι 
ούδεμία ' νατομική ή ώς πρός -ήν κατασκευήν όμοιό- 
της, όπως χρησιμεύση ώ; όίηγός, ητο δυνατόν να 
εύρεθή μεταξύ έκλειψάντων ή νεωτέρων ζωων.

Οί αμφίβιοι δεινόσαυροι, εί; τού; οποίου; τό ζώου 
τοϋτο ανήκει, έξηφανίσθησαν έκ τής γής πολύ προ 
τής αρχής τής εποχή; τών μαστοφόρων ζώων, κα! 
οί στειοί των συγγενείς, σαΰραι, κροκόδειλοι, κτλ. 
ει·ε τόσον διαφορετικοί άπό αυτούς εϊ; τά; διαστάσεις 
των και συνήθειας των, ώστε πολύ ολ·γον βοηθοΰσιν 
εις την τοτοθέτησιν τών μελών κα! άλλων μερών του 
σώματος τοΰ βροντοσαύρου.

Ό Δοχτωρ \V. D. Matthew, έφορος, σύντροφος τοΰ 
κ. Granger, τοΰ εφευρέτου, παρεδέχθη τήν ακόλουθον 
μοναδικήν κα! ικανοποίησήν μέθοδο··. "Εκαμε» ανα
τομίαν τών μελών τών κροκοδείλων κα! άλλων έρπε
τών κα! μετά προσοχής έπεξειργΧσθη τήν θέσιν, το 
μεγεθο; κα! την ένέογειαν τών κυριωτέρων μυώ». Κα
τόπιν έμελέτησε τά άντιστοιχοΰντα όστα τού βρον- 
τοσσύρου καί έπεξειργάσθη τήν θέσιν καί τό μέγεθος 
τής συνίρμογή; τών άναλόγων μυών, οΐτινες μάλιστα 
ήδύναντο ν’ ανκγνωρισθώσιν άπό τάς ούλάς και τας 
«ξοχάς τάς διατηρουμένας έπ! τών όστέων.

ΠρΙν όρίση τήν τελευταίαν των θέσιν, έσχεδίασε τα 
οστά έπ! μεγάλων φύλλων χάρτου τή; ιχνογραφίας, 
τα όποια έκρέμασε παραπλεύρω; μέ τά εξηοτημένα 
μέλη ϋπό τό πειραματικόν ικρίωμα. Τότε προσκαίρω; 
ετοποθέτησε τά μέλη τοΰ βροντοσαύρου καί ανεπα- 
ρέστησε τήν θέσιν -καί τό μέγεθος έκαστου μυός διά 
πλατέος τεμαχίου χάρτου, έκτεινομένου άπό τή; κο
ρυφής μέχρι τή; βάσεως. Τότε ητο δυνατόν νά μελε- 
ση τήν ένέργειαν κα! τήν κίνησίν τών μυών έπ! τών 
μελών τοΰ βροντοσαύρου κα! νά συναρμοΛογήση τα 
όστά, μέχρι; ότου εύρεθή μηχανικώς ορθή θεσις, 
δπότι τά μέλη όριστικώ; έτοποθετήθησαν.

Αί κριτικά! μελέται τοΰ σκελετού, τάς όπιίας 
έκαμε» 4 καθηγητής Osborn καί οί σύντροφοί του, 
’’’‘ρέχουσιν ενδιαφέροντα ζητήματα ώ; πρό; τήν ιδιά-

ζουσαν χατασχευήν χα! 
ώ; πρό; τά; συνήθεια; 
τή; ζωή; τοΰ μεγάλου 
Οηοίου. Ώ; πρός τλςδια
στάσεις χαί τήν όψ.ν, 
ό βεοντόσαυρος δει ώ- 
μοίαζε καθόλου μέ ούδέν 
έκ τών ζώ/των ζώων. 
Είχε μακράν, πυκνή» ου
ράν, ώ; ή σαύρα μακράν, 
εΰχααπτον λαιμόν, ώ; τον
τή; στρουθοκαμήλου' παχύ, κοντόν, γλοιώδες σώμα’ 
ευθέα δέ και’ ογκώδη, μέλη, καί αξιοσημείωτου 

μιχοάν κεφα'ήν διά τό πελώριόν του μεγεθο;.. Αί 
πλευραί, τά όστά τών μελών κα! τά όστα τή; ουρά; 
ήσαν'κατ’εξαίρεση στερεά κα! βαρέα. Οί σπόνδυλοι 
τής ράχεω;. τοΰ λαιμού κα! τού κρανίου, του
ναντίον. ήσαν οΰτω πως κατεσκευχσμένοι, ώστε να 
παρέχωσιν έλά/ιστον βάρος.

Ί1 άντίθεσις μεταξύ τή; ογκώδους κατασκευή; τών 
οστών τών πλευρών, τών μελών, και τη; ουράς ω; και 
τής έλαο:ά; κατασκευή; τών οστών τή; σπονου/.ικη; 
στήλης,τού λαιμού κχίτοΰ κρανίου,άποδεικνύει, ότι τό 
ζώον εζη εις άβαθή ΰδχτα και περιεφέοετο ει; τά πέ· 
ριξ, τρεφόμενο» μέ άφθονα μαλακα χόρτα, επτ 
τοΰ πυθμένο; εύρισκόμενα, ί» αρκετά μακρά» απο 
τή» π-οσέγγισιν τών σαρκοβόρων δεηοσαύ:ων, οι ο
ποίοι ήτα» οΐ κύριοί του εχθροί. Ό δέ μακρύ; λαιμό; 
διηυκόλυνε τό ζώον νά πε'ρι'φέρηται είς μέγα βάθος, 
όπου ήδύνατο νά προαηθεύηται τροφήν, ή εις τους 
κλάδους ή μεταξύ τών μαλακών χυμωδών φυτών του 
πυθμένες. Ή σειρά τών παχέων κα! βραχέων όδόντων 
του, έχόντων σχήμα κοχλιαρίου, έχρησιμευον οια
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να δάχνγιή νά ίκριζώνη τά τοϋ ΰδατος μχλαχα φυτά 
άλλά το ζώον δέν βα ήδύνατο να μασσησγί , την 
τροφήν του χαΐ Οά τήν κατέπινε βεβαϊακ χωρίς να τήν 
μαασήαγ), επειδή δέν είχε μυλόδοντας. Ο εγκέφαλος 
έν συνόλφ ήτο χαΟ’ύπερέολήν μιχρ'ς.χαί εδείχνυε (Μ“ 
χρον βαθμόν νοημοσύνης. Ήτο δηλαδή ό βροντόσαυρος 
ουτος ε/ ύπερμέγεθες χαί_ βραδυχίνητον αυτόματον, 
όδηγούμενον μόνον ύπό τοϋ έαυτοΰ ένστικτου.

Κατά τόν Καθηγητήν Osborn ητο χυρίως_ύδρό6ιο_ν 
ζώον, χαταναλίσχον τό κλειστόν μέρος τοϋ καιρού 
του είς τό νά περιφέρηται εις τά άβαθή έλη, μ» το 
σώμα έν μέοίι βεδυθισμένον, άλλά χαταφεϋγον ε.ίοτε 
είς τήν ξηραν πρός ωοτοκία/, ή δι' άλλους σκο
πούς, διότι, πιθανώς, καθώς τά πλεϊστα τών ερπε
τών δυνατόν καί ούτος νά έγέννα ώα. Δεν ύπαρχοι 
άμεσος μαρτυρία ώς πρός τό μέγεθος ενός τοιούτου ωου, 
άλλά χατά τάς πιθανάς αύτοΰ διαστάσεις, θά είχε 

περίπου δύο ποδών διάμετρον.
Ή εξαφάνισες άπό τοϋ προσώπου τής γής τοϋ με

γάλου γένους τών δεινοσαύρων, ητο σχεδόν σύγχρονος 
καθ' δλον τόν κόσμον. Παλαιοντολόγοι, ιδίως ό_Κα- 
θηγητής Osborn, εχουσιν έκθέσειδιαφόρους εξηγήσεις 
ώς πρός τήν καταστροφήν ταύτην. Ή μέν μια, ανα- 
ρει ότι μέγα ογκώδες σώμα, εχον οργανισμόν τέρα
τος, μέ οδόντας καταλλήλους Οι) έν μόνον είδος τρο
φής,‘δέν θά ήδύνατονά άνθέξη είς έκάττην μεταβολήν 
τής γεωλογικής καταστάσεως, ήτις θά προΰξένει την 
ελλειψιν τής προμήθειας τής ιδιαιτέρας^ τοϋ ζώου 
τροφής καί τό ζώον ώς έκ τούτου συνεπώς θα εξη- 

φανίζετο τής από γής. _ ,
"Αλλη τις ευφυής και βέβαια κάπως θεωρία τή; εκλει- 

ψεως,εινετήν όποιαν παρεδέχβη ό Καθηγητής Cojol, 
ότι νέος εχθρός, πλέον θανάσιμος ή τα . σαρκο
βόρα σύγχρονα ζώα, b όποΓος έλυααίνετο τόν βρον
τόσαυρον, ήτο ύπεύθυνος διά τήν εκλειψΐν του. , Ου
τος ήτο έν μαστοφόρο·? ζώον, εχον τό μέγεθος ακαν
θόχοιρου, τό όποΓον διαρκώς άνεζήτει και εϋρισκε τας 
φωλεας τώ- δεινοσαύρων, είσέδυε διά ιαέσουτών κελυ- 

φων τών ωών τυ>ν χαι κχτε^τρεψε τα txtxca. ,
Πχραπλιύρως τοϋ ούτω κχτασχευασΟέντο; εν 

Αιθούση ταύτη δεινοσαύρου θά διασκευασθή εντόςδλίγου 
ότέλειο'ς σκελετός τοΰ πανούργου έχθροΰ του,τοΰ σαρκο
βόρου δεινοσαύρου,όστις έλυμαίνετο τοσώματου,γεγονός 
άποδεικνυόμενον ύπό τών σημείων τών οοόντων του, 
όμοιαζόντων μέ σημεία λόγχης,και υπό τών ρυτί
δων, τών εύρεθέντων έπί τή; ουράς άλλου βροντό

σαυρου.
Έκ ττοϋ ’ Κήρυκος τής Νέας Υορκης»

•It/, ϊαλτκφύρας

ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΎΤΊΟ

ΔΙΟΜ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΤ

Είνε ό πνευματισμός γεγονός τι ή είναι 
άγυρτικόν τι κατασκεύασμα τό όποιον έκμε 
ταλλεύονται ομάδες αγυρτών καί λαοπλάνων ; 
ή μήπως είναι χίμαιρα ένυπάρχουσα μόνον 
έν τώ έγκεφάλω ά,θρώπων φαντασιοπλήκτων 
ή κατεχομενων ύπό παραισθήσεων ή έν τή 
δικαιοδοσία τής Παθολογικής Ψυχολογίας 
ύπαγομένων ; Πρέπει νά όδηγηθώσιν είς τά 
Φρενοκομεία χιλιάδες άνθρωπων έν τελεία 
κατοχή των φρένων αύτών κατά τά άλλα δια- 
τελοΰντες, καί τών όποιων πλεϊστοι είσίν 
έπιφανή τής κοινωνίας μέλη τινές μάλιστα 
ύψισται έπιστημοχίκαί κορυφαΐ και οΐτινες 
πλήρη άρτιότητα αισθήσεων έχοντες. ΐσχυ 
ρίύονται, ότι βλέπουσι φανάοματα, χεΐρας 
κίνουμένας, νεφέλας μεταμορφουμένας είς 
ζώντα καί αύτοκίνούμενα σώματα, ότι άκού 
ουοι κρότους αύτομάτως παραγομένσυς, κλει
δοκύμβαλα καί άλλα μουσικά όργανα αύτο-

: 1
έκτελοΰντα κοί τά όμοια;

'» 
άλλαι ύψισται τής 

οΐτινες βεβαιοϋσιν, οτι 
φυοιολο· 

ωναύτών πα 
τοιαϋτα φαινό-

I

μάτως αρμονικούς ήχους παράγοντα καί μου
σικός συμφωνίας ---- i----
ΔεΤται ψυχιατρικής έϊετάοεως ό Crookes, ό 
Wallace ό Zoelner καί 
Επιστήμης κορυφαΐ

δι ’ όλης τής διαύγειας καί τελεί 
γικής λειτουργίας των αίσθήσ 
ρετήρησαν έπανειλημμένως 
μένα;

Ό πνευματισμός δέν είναι ούτε άγυρτεία, 
ούτε χίμαιρα φαντασιοπληξίας καί παραισθή
σεων ούτε έν γένει προϊόν παθολογικώς λει 
τουργοΰντος εγκεφάλου άλλ' είναι γεγονός, 
είναι φαινόμενου πραγματικόν, ως είναι ό 
μαγνητισμός, ό ηλεκτρισμός τό φώς καί ή 
θερμότης έμπεριέχει πολλούς πυρήνας άλη 
θείας καί πραγματικότητας τούς οποίους ή 
αμάθεια ή έπιπολαιότης τής παρατηρήσεως 
καί πολλάκις ή άγυρτεία περικαλύπτουσιν 
ενίοτε μέ πλεϊστα περιβλήματα άνακριβείας.

ται νά λύσωσι 
αγνώστου ! ο', 
άκούσωσι κάν

πλάνης καί ψεύδους. Άλλ ’ ό άληθής έπιστή- 
μων καί ό βαθύς έρευνητής εύκόλως διακρί
νει τήν απατηλή καί ψευδή περιδολήν τήν 
όποιαν άφαιρών θά άνεύρη τόν πυρήνα τής 
πραγματικότητος Ύπάρχουσιν. έπαναλαμ 
όάνομεν, έν τώ πνευματισμώ πολλοί καί ση
μαντικοί πυρήνες αλήθειας καί πραγματικό
τητος παράφρων δέ ή τούλάχιστον παθολο
γικός πείσμων είναι ούχί έκεΐνος όστις πι 
στεύει, άλλ' έκεΐνος δστις δέν θέλει νά πι 
στεύση εις τήν ύπσρξιν τών πρό τών αίσθή 
αεων αύτοΰ έν όλη τή έπιδολή τής πραγ
ματικότητες εμφανιζόμενων γεγονότων καί 
φαινομένων, ώς παράφρων θά ήτο καί ό άρ- 
νούμενος τήν πραγματικότητα τοΰ Ηλιου 
καί ίσχυριξόμενος. ότι ούτος είναι προϊόν 
παραισθήσεων

'Υπάρχει καί μία τάξις έπιοτημόνων σο
βαρών άλλως, οΐτινες φεύγουσι τό φώς τής 
αλήθειας καί τής έρεύνης καί κλείουσι υετά 
πεισμονής έομητικώς τούς οφθαλμούς αύτών 
όταν προβάλλη τις πρό αύτών τά γεγονότα. 
Οί κύριοι ούτοι είναι ώς έπί τό πλεΐστον οί 
φυσιολόγοι οΐτινες νομίύουσιν, ότι διά μόνης 
τής κρεουργήσεως ρερικών βατράχων δύναν 
ται νά λύσωσι πάντα τά προβλήματα τοϋ 
άγνωστου ! οί κύριοι ούτοι άπαίιοΰσι καί νά 

περί πνευματιστικών φαινο 
μενών βύουοιν έρμητικώε τά ώτα όταν ά 
κούωσι γινόμενον περί αύτών λόγον καί θε- 
ωροϋοιν έξευτελιομόν νά κατέλθωοιν άπό τής 
μεγαλειότητας τοϋ έπιοτημονικοΰ θρόνου 
αυτών είς τά ταπεινά έδάφη τής έρεύνης τών 
τοιούτων φαινομένων ! Οί Φυσιολόγοι ούτοι 
είναι αληθείς φωτοσδέοται . σφαγιασταί καί 
στραγγαλιστεί πάοης προόδου τήν αύτήν 
διαγωγήν και τό αύτά πείσμα έδείκνυον μέχρι 
πρό δύο δεκαετηρίδων ακόμη καί διά τά φαι 
νόμενα τοϋ ύπνισμοϋ. "Εκλείον τούς όφθαλ 
αούς αύτών, έβυον τά ώτα έμαίνοντο καί 
εφρύαττον οσάκις ήκουον νά γίνε αι λόγος 
περί ύπνισμοϋ καί τούς πειραματισμένους 
υπνιοτάς έθεώρουν πάντας ανεξαιρέτως α
γύρτου. τυχοδιώκτες καί ούτιδανούε άνθοώ- 
πους, τούς δέ ποιούμενους λόγον περί ύπνι 
σμοΰ ή εφιστώντας τήν προσοχήν αύτών εις 
τα περί ύπνισμοϋ λεγάμενα καί πειραματικώς 
έκτελούμενα αμαθείς ή μωρούς καί ήέιθίουε. 
Συνέβη ή εξής σκηνή, τής όποιας παρέστη 
μεν αυτόπται μάρτυρες πρό είκοσι? έτών έν 
Μονάχω. 'Υπνωτιστής τις έπιστήμων, πολύ 
μεμορφωμένοε, ού τό όνομα δέν ένθυμούμεθα 
εξετέλεσε πειράματα ύπνισμοϋ έν τή μεγάλη 
αιθούση τοΰ Colosseum, παρισταμένων πολ 
Λών καί έκ τής τάξεως τών λογιών καί έπι 
οτημ-νων. Τήνέπομένην ημέραν, όμάς 1 
ατρών καί φοιτητών τής Ιατρικής προσήλ- 

θε πρός τόν Καθηγητήν τής Φυσιολογίας έν 
τώ Πανεπιστημίω Volt καί έξήγησεν αύτώ 
τά ύπό τοϋ ύπνιστοΰ έκτελεσθέντα πειρά
ματα, διαβεβαιώσασα αύτόν περί τής ειλικρί
νειας τοϋ ύπνιστοΰ καί τής πραγματικότητος 
πάντων όσα είδον. Η αυτή όμάς κατά πα- 
ράκλησιν τοΰ ύπνιστοΰ είπεν είς τον Voi'l, 
δει ό πειραματιστής είναι πρόθυμος νά προσ 
έλθη πρός αύτόν και νά έπαναλάοη ένώπιον 
αύτοΰ καί οίωνδήποτε καί όσωνδήποτε άλλων 
έπιοτημόνων, πειράματα πρόθυμος ων νά 
ύποβληθή είς πάσας τάς συνθήκας, αϊτινες 
θά έπεβάλλοντο αύτώ, ώς διαπνεόμενος ύπό 
τής έπιθυμίας νά ώφελήση τήν έπιοτήμην 
και νά παραδώοη εις αύτήν τό ύλικόν τών 
έρευνών αύτοΰ διά τήν παιραιτέοω παρατή 
ρησιν άνάλυσίν καί έξέτασιν. Σφοδρά άγα- 
νάκτησις κατέλαβε τότε τόν Volt, άκούσαντα 
ταΰτα, οί οφθαλμοί αύτοΰ ήστραπτον έξ ορ
γής καί έστροοιλοΰντο έν ταΐς κόγχοις αύτών, 
μαινόμενος δέ είπε πρός αύτούς, «gehen sie 
!ort, sie smd alle verriickt, ich will nichts 
davon hOren» ήτοι «φύγετε άπ' έδώ, είσθε 
πάντες παράφρονες, δέν θέλω τίποτε νά α
κούσω άπό αύτά, τά όποια μοί λέγετε».Τήν 
αύτήν διαγωγήν έδείκνυον ώς εϊπομεν. άνα- 
φορικώς πρός τόν ύπνισμόν καί πάντες οί 
φυσιολόγοι καί Ιατροί τής έποχής έκείνης, 
κλείοντες j-ΐετά πείσματος έρμητικώς τάς 
θύρας, δι’ ων ήνοίγοντο νέοι όρίύοντες έπι- 
στήμης καί έρεύνης μέχρις ού ό διάσημος 
Chlrcol, έρευνήσας καί έξετάσας σύστημα- 
τικώς τά φαινόμενα, απέδειξε δι' άκαταμα- 
χήτων πειραμάτων καί άκριβεστάτων παρα
τηρήσεων τήν πραγματικότητα τοϋ ύπνισμοϋ 
καί τών συναφών αύτώ φαινομένων, τών έκ- 
δηλουμένων έν έκαστη τών τριών φάσεων 
αύτοΰ τοΰ ληθάργου τής καταλήψιας καί 
ύπνοόασίας

Δύο είναι αί κύριαι ενστάσεις άς φέρου- 
σιν οί μή παραδεχόμενοι τόν πνευματισμόν ή 
μάλλον οί μή θέλοντες νά έξετάσωσι καί έ- 
ρευνήσωσιν αύτόν. Πρώτον, ότι τά φαινό
μενα τοϋ πνευματισμού είναι άκατανόητα 
καί άνεξήγητα καί άν-ιστρατεύονται πρός 
πάντας τούς γνωστούς νόμους τής Φυσικής, 
Χημείας καί Μηχανικής καί δεύτερον, ότι ό 
πνευ. ατισμός θέλει κυρίως νά άποδείξη τήν 
ύπαρξιν ψυχής· ότι δηλαδή τά φαινόμενα 
τής συνειδήσεως δέν άπορρέουσιν έκ τοϋ νευ 
ρικοϋ συστήματος καί ιδίως τοϋ έγκεφάλου. 
άλλ’ είναι ιδιότητες δυνάμεις) ούσίας τινός 
αύθυποατάτου, έν στενή μέν συναφεία καί 
έξαρτήσει μετά τοΰ σώματος διατελούσης, 
άλλά καί αύτοτελοϋο, έξακολουθούσης καί 
μετά τήν οιάλυσιν έκείνου νά ύφίσταται καθ' 
έαυτήν καί νά ένεργή έλευθέρως καί τελεί-
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άναγκαία συνέπεια τών νόμων τής άντανα- 
κλάσεως τοϋ φωτός Τινα άξίωοιν λοιπόν 
προβάλλουσιν οί θέλοντεε νά έξηγήσωμεν 
αΰτοΐςτάφαινόμενα τοϋ πνευματισμού; προ
φανώς νά ύπαγάγωμεν αύτά είς γνωστούς 
νόμους καϊ άρχάς άλλ’ έπαναλαμβάνομεν. ότι 
ταΰτα δέν ύπάγονται είς γνωστούς νόμους, 
άλλ’ είς άλλους αγνώστους ώς καϊ ό σχη
ματισμός τών καθ υπόσταοιν καϊ κατ’ έμ 
φασιν ειδώλων, διά τών κοίλων σφαιρικών 
κατοπτοων. ύπ' ούδένα γνωστόν νόμον ύπή- 
γοντο πρό τής άνακαλύψεως τών νόμων τής 
άντανοκλάσεωε τού φωτός ώς καί ό σχημα- 
τισμός τών συζυγών εστιών καί τών καθ 
ύπόοτασιν ειδώλων τών άμφικύρτων φακών, 
είς ούδένα γνωστόν νόμον ύπήγοντο πρό τής 
άνακαλύψεως τών νόμων τής διαθλασεως ως 
καϊ ό σχηματισμός του ούρανίας “Ιριδος. εις 
ούδένα γνωστόν νόμον ύπήγετο πρό τού 
Νεάτωνος, πρό τοϋ δηλ. ουτος άνακαλύψη. 
ότι τό ψώς τοΰ Ήλιου δέν είναι άπλοϋν, 
άλλα σύνθετον έξ επτά απλών χρωμάτων, ώς 
τέλος ή άστραπή ήτον ανεξήγητος, δέν ύπή 
γετο δηλ είς ούδεμίαν γνωστήν άρχήν πρό 
τής άνακαλύψεως τής έξ έπιδράαεως ήλεκτρί 
αεως. Τό νά μή ουνάμεθα λοιπού νά έξη- 
γήοωμεν φαινόμενόν τι ή σειράν φαινομένων 
τοΰτο δέν αποτελεί λόγον τής μή παραδοχής 
αύτών Έσυνειθίσάμεν νά έπαναλαμοάνωμεν 
καθημερινώς, οτι αί Έπιστήμαι έξηγοΰσι 
σειράν ολόκληρον φαινομένων τοΰ ηλεκτρι
σμού τοΰ μαγνητισ. οΰ, τής θερμότητος. τής 
βαρύτητος κλπ., άλλ' ή έξήγησις, ήν δί 
δουσιν αί Έπιστήμαι δέν είναι ριζική καϊ 
θεμελιώδης, άλλα κατ’ έπίφαοιν μόνον καί 
προσεχής δέν είναι άπόΑυτος άλλά σχετική. 
Αί έπιστήμαι προχωροϋοι κατά τόν εξής 
τύπον έν τή έξηγήσει και αναλύσει τών φαι
νομένων τό α είναι συνέπεια τής άρχής β, 
τό δέ β συνέπεια τής άρχής γ. τό γ τής 
άρχής ο καϊ ουτω καθεξής καί έπί τέλους 
ποιούνται στάσιν είς στοιχείου, είς άρχήν 
τινα X τήν όποιαν καλοΰσι θεμελιώδη 
άρχήν (principium). Άλλ'οί θεμελιώδεις 
αυται άρχαί δέν είναι άπό λυτοί, άλλά 
σχετικαϊ άλήθειαι. χρήζουσαι καϊ αυται 
έξηγήσεως, ήτοι τό πνεύμα ποιείται προσω
ρινών μόνον στάσιν ένταΰθα, ζητεί όμως νά 
ύπαγάγη καί ταύτας είς άλλας άρχάς γένι- 
κωτέρας, τό όποιον καϊ άν έπιτύχη πάλιν δέν 
έπεράτωσε τήν περαιτέρω έρευναν αύτοΰ, 
διότι τήν θεμελιώδη άρχήν X έν ή είχε σταθή, 
ζητεί νά έξηνήοη καί αύτήν. ήτοι νά ύπα

ότερον μάλιστα, ώς απαλλασσόμενη έκ των 
άτελειών και τών περιορισμών, είς ους ύπο- 
βάλλεται ένεκα τής μετ ’ αύτοΰ συνάφειας 
αύτής Άλλ’ ή φυσιολογία, λέγουσι, τό ζή
τημα τοΰτο τών πνευματικών λειτουργ ών 
έχει λελυμένον πρό πολλοΰ, κατά τρόπον 
άναμφισβήτητον, άποδείξασα δι ’ ακαταμά
χητων πειραμάτων καί άκριβεστάτων παρα 
τηρήσεων, οτι πάντα τά ψυχικά φαινόμενα, 
αισθήματα, συναισθήματα ορέξεις βούλησις. 
μνήμη καϊ διάνοια εΐοΐ φυσιολογικοί λειτουρ
γία! τοϋ εγκεφάλου, φαινόμενα δηλαδή άπορ- 
ρέοντα έκ τών φυσικών καϊ χημικών ένερ- 
γειών τών τελουμένων έν τοΐς κυττάροις 
τής φαιας ουσίας τών ημισφαιρίων και κατ' 
ακολουθίαν, παυούσης μετά τόν θάνατον τής 
εγκεφαλικής λειτουργείας. παύουσι καϊ τά 
ψυχικά φαινόμενα ή συνείδησις σβέννυται 
καί ή προσωπικότης ημών διαλύεται

Άλλ’ άναφορικώς πρός τήν πρώτην έν- 
οτασιν, οτι δηλ τά πνευματιστικά φαινόμε
να είναι άκατανόητα καϊ άνεξήγητα. ώς μή 
συμβιβαζόμενα πρός τούς γνωστούς ήμΐν 
νόμους τής Φυσικής χημείας καϊ μηχανικής, 
φέρομεν τάς έξής παρατηρήσεις Πρώτον, οτι 
έκ τών νόμων, οϊτινες διέπουοι τό σάμπαν, 
έλάχιστον μόνον μέρος γινώσκομεν, ή ΐνα 
διατυπώσωμεν ακριβέστερου τό πράγμα έ- 
κεϊνα τά όποια γινώσκομεν έχουσι λόγον προς 
έκεΐνα τά όποια άγνοοϋμεν. ούχΐ ώς μία 
σταγών ύδατος πρός ολόκληρον τόν ωκεανόν, 
άλλ ακριβώς καϊ μαθηματικώς ώ ς τ ό μη 
δέν πρός τό άπειρον κατ' άκολσυθίαν 
τά φαινόμενα τοϋ πνευματισμού δέν είναι 
μέν απόρροιατών γνωστών ήμΐν νόμων, άλλ' 
άλλων αγνώστων, τούς οποίους θά άνακα- 
λύψωμεν καϊ θά καθορίοωμεν διά τής έξετά- 
σεωο τής έρεύνης τών προκειμένων ήμΐν 
φαινομένων. Άλλ' είς ποιαν γνωστήν αρ
χήν τής Φυσικής χημείας καϊ Μηχανικής 
ύπάγονται αϊ ακτίνες Ραΐντγκεν ; Είς ού 
δε μίαν- αλλά διά τούτο πρέπει νά άμψι- 
σβητήσωμεν τήν πραγματικότητα αύτών; Αί 
άκτΐνες Ραΐντγκεν ύπάγονται είς άλλους νό
μους. τούς όποιους θά άνεύρωμεν καϊ θά 
καθορίοωμεν έξετάζοντες αυτά ταΰτα τά φαι
νόμενα τών άκτίνων τούτων. Τί έστ'ιν 
έξήγησις φαινομένου τινός ; έξηγεΐν 
φαινόμενόν τι σημαίνει ά π ο δ ε ι 
κνύειν ότι τό φαινόμενου τοΰτο 
είναι άναγκαία συνέπεια γνω
στής τίνος άρχής. Έξηγεΐν π χ. τήν 
άστραπήν σημαίνει άποδεικνύειν οτι αυτή ζητεί νά έξηγήοη καί αύτήν. ήτοι νά ύπα 
είναι φαινόμενου ύπαγόμενον είς τούς γυω- γάγη είς άλλην θευελιωδεστέραν X, ήν 
ατούς νόμους τής έξ έπιδράαεως ήλεκτρίσεως. πάλιν θά ζητήση νά ύπαγάγη εις άλλην έτι 
Έξηγεΐν τά όπισθεν τών κατόπτρων όρώμενα θεμελίωδεστέραν X ' καϊ ουτω καθεξής έπ’ 
είδωλα σημαίνει άποδεικνύειν οτι ταΰτα είναι άπειρον Ούτως ή ενδόμυχος φύοις καί θεμε-

λιώδης αιτία τών φαινομένων άτινα προσ- 
βάλλουσι καθ' έκάστην στιγμήντάς αισθήσεις 
ήμών. είναι άγνωστος καϊ μυστηριώδης. Γι 
νώσκουεν πάντας τούς νόμους τής πτώσεως 
τών σωμάτων, ότι π. χ. τά σώματα πίπτοντα 
διανύουοι διαστήματα άνάλογα πρός τά τε 
τράγωνα τών χρόνων, έν οΤς ταυτα διηνύ 
θησαν, άλλ' ό νόμος ουτος, είναι άναγκαία 
συνέπεια τοΰ νόμου, ότι ή ταχύτης τών πι- 
πτόντων σωμάτων αύξάνεται άναλόγως τοΰ 
χρόνου, άλλ’ ό νόμος ουτος εί.αι πάλιν 
άναγκαία συνέπεια τής άρχής, οτι ή βαρύτης 
είναι δύναμις συνεχής καϊ σταθερά άλλά 
διά τί ή βαρύτης είναι δύναμις συνεχής κα! 
σταθερά ; (διά μικρά ύψη). Ένταΰθα ό νους 
ήμών μένει στάσιμος, δέν προχωρεί περαι
τέρω, διότι ή άπόκρισις είς τό έρώτημα τοΰτο 
είναι συναφής καϊ συμφυής πρός τό βαθύ
τερου και θεμελιωδέστερον ζήτημα τ ί είναι 
ήβαούτης,ήαίτία δηλ. ή ά ν α - 
γκάζουσα τά σώματα νά φέ
ρω ν τ α ι πρός τήν γην; Είς τό ζή
τημα τοΰτο ίστάμεθα πρό τοΰ άγνώστου, 
ή Επιστήμη κλείει τό στόμα αύτής. Ουτω 
λοιπόν ή θεμελιώδης, ή ουσιώδης καϊ ριζική 
έξήγησις τών φαινομένων τής βαρύτητος 
μένει ήμΐν άγνωστος· τό αύτό συμβαίνει καϊ 
διά πάντα τά άλλα φαινόμενα ηλεκτρισμού, 
μαγνητισμού κλπ. Μία σειρά φαινομένων τής 
ούρανίου μηχανικής κλπ. έξηγεϊται δια τοΰ 
θεμελιώδους νόμου, ότι τά σώματα έλ- 
κουσιν άλληλα κατά λόγον άν- 
τιστροφον πρός 
τών άποστάσεων 
νει πάλιν τό πνεΰμα ήμών έν 
τώ παρόντι τούλάχιοτον,

τά τετράγωνα 
άλλ’ ένταΰθα μέ- 
··■■·· - ι στάσει, έν 

, διότι θά έρωτή- 
οωμεν καϊ πάλιν καϊ διατί τά σώματα έλ 
κουσιν άλληλα κατά λόγον άντίστροφον πρός 
τά τετράγωνα τών άποστάσεων; Εις τήν 
έρώτηοιν ταύτην ή έπιστήμη μένει άναυδος. 
Ή άστραπή καϊ σειρά ολόκληρος ηλεκτρικών 
φαινομένων έξηγεϊται διά τής έξ έπιδράαεως 
ήλεκτρίσεως, άλλά πώς έξηγεϊται ή έξ έπι- 
δράσεως ήλέκτρισις, πώς εξηγούνται οί άλλοι 
θεμελιώδειςτοΰ ηλεκτρισμού νόμοι, οτι π.χ. 
σώματα όμωνύμως ηλεκτρισμένα άπωθοΰνται, 
έτερωνύμως δέ έλκονται ; Διά τί αί ήλε- 
κτρικαϊ έλξεις καϊ άπώαεις είσϊν άντιοτρόφως 
άνάλογοι πρός τά τετράγωνα τών άποστά
σεων ; Διά τί δύο ήλεκτρικά ρεύματα παράλ
ληλα και τής αύτής φοράς έλκουσιν άλλη 
λα, αντιθέτου δέ φοράς καί παράλληλα άπω 
θοΰνται ; Διά τί ή ύαλος τριβομένη διά 
μάλλινου υφάσματος ηλεκτρίζεται θετικώς. 
αϊ δέ ρητινώδεις ουαίαι άρνητικώς ; Είς πάν
τα τά θεμελιώδη ταΰτα ζητήματα ή Επι
στήμη ή ούδεμίαν άπόκοισιν δίδει ή λίαν

βεβιασμένην καϊ έξεζητημένην καί μή δυνα- 
μένηννά πείση τό πνεΰμα βαθέως έρευνητοΰ. 
Θεμελιώδης φυσιολογική άρχή είναι, ότι ϊνα 
παραχθή αίσθημά τι οίονδήποτε, πρέπει ό 
έρεθισμός νά διαπεραιωθή μέχρι τού έγκε 
φάλου πρέπει δηλ, ή άγνωστος έκείνη άλ- 
λοίωσις καϊ τροποποίησις τής ένδομύχου 
καταστάσεως τοΰ άξονικοΰ τών νεύρων κυ 
λίνδρου,τήν όποιαν όνομάζομεν έρεθισμόν 
νά φθάση μέχρι τών κυττάρων τής φαιάς 
ούσίας τού έγκεφσλου καϊ νά προκαλέση έν 
αύνοΐς άγνωστον άλλοίωσιν τής ένδομύχου 
φυσικοχημικής συστάσεως αύτών. ήτις καϊ 
ένταΰθα ονομάζεται έρεθισμός. Άλλά πώς 
τό έν τοΐς κυττάροις φυσικοχημικόν φαινό 
μενον, ό έρεθισμός, μεταβάλλεται είς ψυχι 
κόν εις εικόνα, παράστασιν. ιδέαν ; ’Ιδού 
τό μυστήριον μυστήριον ούχ ήττον άκατα- 
νόητον καϊ άνεξήγητον τού τής έμφανίσεως 
φάσματος ή τής αύτομάτου κινήσεως αντι
κειμένων καϊ τών άλλων πνευματιστικών 
φαινομένων, τά όποια άπαιτοΰσιν οί μή 
παραδεχόμενοι τόν πνευματισμόν νά τοΐς 
έξηγήσωμεν.

ί’Επεται συνίχιια).

ΑΝ ΕΠΑΥΣΑ

Άν έπαυσα νά τραγουδώ! 
άν έπαυσα νά ψάλλω...
είν' Λ καρδιά μου ναός 
είνε θυσιαστΰρι 
είνε πανώριο θρήσκευμα 
κι' ακόμη ποιό μεγάλο !

Είνε 'κλησιάς 'βαγγέλιο 
τοΰ ιερού Λ πύλη 
είν’ ό σταυρός της πίστεως 
ό κρίνος τής παρθένου 
τοΰ Γολγοθά τό Πάνθεο 
καί Άγιο κονδύλι I

Αν έπαυσα νά τραγουδώ 1 
κ' ή Μούσα μου νά ψάλλη·.. 
ποιος ξέρει σέ πειά όνειρα 
γυρνούν οί λογισμοί μου 
σέ τί πλατιά ούράνια 
σέ ποιά μεγάλα κάλλη 
εΰρίσκετ'ή ψυχή μου;··.

ΕοφΙα Κ. Olxovop-CSou.
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Ο ΝΑΟΣ Till ΑΠΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Ή Αγία Σοφία είνε σχεδόν τετράγωνος, 

έχουσα έκτασιν φφ μέτρων έπί 7^·70, °υΡ" 
περιλαμβανόμενου καί τοΰ πάχους τών τοί
χων. Ό Θόλος έχει διάμετρον 31—32 μέ
τρων, άπαοα δέ ή οικοδομή λαμβάνει τό φώς 
διά _|0 Θυρίδων- κατά δέ τόν Βυζάντιον έκ 
44· Πρσς ασφάλειαν τοΰ θόλου μετεχειρι- 
σθησαν πλίνθους τής Ρόδου, αϊτινες, σπογ 
γώδεις ουσαι εΐχον μόλις τό πέμπτον τοϋ 
βάρους τών κοινών πλίνθων. Έν τώ μέσω 
τής υπαιθρίου αύλής κατεσκευάοθη καμχ^ή 
μαρμάρινη φιάλη, έπί τοΰ περιχειλώματος

τής οποίας έχαράχθη ή καρκινική επιγραφή. 
Νΐψον ανομήματα μή μόνον όψιν. 
Ή έπιγραφή αύτη έκλήθη καρκινική, διότι 
άναγινώοκεται κατά τόν αυτόν τρόπον καί 
έκ δεΐιών είς τά αριστερά

Τήν οικοδομήν τοΰ ναού τής 'Αγίας Σο
φίας ό· ούτοκρότωρ Ιουστινιανός εΐχεν ανα
θέσει-,είς δύο αρχιτέκτονας τόν 'Ανθέμιον 
καί τόν Ισίδωρον Ουτοι Κατήοτισαν τό 
οχεδ.ον τοϋ ναού πάραυτα δέ διάφοροι πό
λεις προοέφερον δ,τι εΐχον καλόν διά τήν 
οικοδομήν. Η Ρώμη, ή ’Αντιόχεια ή Έφε
σος ή Συρία καί αύταί αί Άθήναι συνει 
σέφερον τόν έρανον αυτών είς διακόσμησιν 
τής έγειρομένης έκκλησίας Κίονες καί κιονό
κρανα έκ πολυποίκιλων λίθων, διαφόρου ουθ 
μοΰ καί μεγέθους μετεκομίζοντο είς Κων 
σταντινούπολιν, ό δέ πέλεκυς -οΰ λιθοζόου 
συναρμολογών ταΰτα πάντα καθίστα αρμό 
δια, ϊνα χρησιμεύσωσιν είς έκτέλεσιν τών δια 
γραμμάτων τοϋ άρχιτέκτονος

100 άρχιτεχνΐται, έκαστος τών όποιων εΐχεν 
υπό τάς διαταγής του ιόο έργάτας ήρχισαν 
τήν οικοδομήν, ής τόν θεμέλιον λίθον έύετο 
ο αυτοκράτωρ χοροστατοΰντος τοϋ πατριάο 
χου Εύτυχίου. Τοσαύτην δέ σπουδήν καί 
μέριμναν έδείκνυεν ό Αυτοκράτωρ υπέρ τής 
ταχείας καί ακριβούς τοΰ έργου πεοατώσεως 
ώστε διέταζε καί κατεσκευάσθησαν οικήματα 
πλησίον, ένθεν νά έπιβλέπη τήν έργασίαν 

καί προσέτι εύκτήριον, όπως προσεύχεται. 
Συντελεσθέντος τέλος τοΰ ναοΰ, εγκαίνιά— 
οθη ουτος τή 2φ Δεκεμβρίου τοΰ άδφ· Ό 
Αύτοκράτωρ έπορεύθη είς τήν τελετήν έπί 
πολυτελούς τεθρίππτου, δτε οέ είσήλθεν είς 
τήν 'Εκκλησίαν, στάς πρό τοΰ άμβωνος έκ
πληκτος έκ τής χαράς, άνεφύνησε : Δ ό ζ α 
τ ώ Θ ε ώ , ά ζ ι ώ σ α ν τ ί με είς τέλος 
ένεγκεΐν τό τοιούτον έργον. Νε- 
νίκησα σε, ώ Σολωμών! ί

Ό μεγαλοπρεπής ουτος ναός, Θεμελιω
θείς τώ 03a, έπερατώθη τή 2φ Δεκεμβρίου 
τοϋ 537» η701 διαστήματι 5 έτών. Έν 
έτος πρό τής συντελέσεως τοΰ ναοΰ συνε- 
πληρώθη καί ό μέγας χάλκινος κίων, έπί 
τοΰ οποίου έστήθη ό κολοσσιαίος άνδριάς τοΰ 
Ιουστινιανού.

Ή έσωτερική τοΰ ναοΰ διακόσμησις ήτο 
τι αληθώς μυθώδες, ή δέ τέχνη τής έποχής 
έκείνης, θαρουνομένη ύπό τοΰ βασιλέως έίέ- 
φρασε τήν τελευταίαν λέέιν της έν τώ πρω- 
τοφανεΤ έκείνω έργω. Τό εικονοστασίου έκα- 
λύπτετο άπαν ύπό γυμνών πλακών έζ αργύ
ρου, οί δέ περικοσμοΰντες αυτό ι2 κίονες 
ήσαν καί ουτοι έκ καθαρού αργύρου. Ή ά
για τράπεζα ήτο έν τών άριστων έργων τής 
βυζαντινής τέχνης διότι αρχιτεκτονική χρυ
σοχοϊκή καί χρυσοποικιλματική συνήλθον όμοΰ 
όπως κατασκευάσωσι εύπρεπέοτερον αύτήν. 
Τό λεγόμενον ύπό τινων χρονογράφων, ότι 
χρυσός άργυρος μαργαρϊται ύαλος, σίδη 
ρος καί μόλυβδος έτρίβηοαν καί ουναπετέλε- 
μίαν μάζαν, έζ ής κατεσκευάοθη ή 'Αγία τρά
πεζα, είνε ούτόχρημα μύθος. Εικάζεται, ότι 
έπί τής έκ μετάλλων τραπέζης έκείνης έπε- 
κολλήθηοαν διάφοροι λίθοι καί μαργαρϊται, 
αύτη δέ διά χημικών ύλών έπιχρωματιοθεϊοα 
παρουοίαζεν είς τόν άπό διαφόρων άποστά 
σεων θεώμενον αύτήν διάφορα καί ποικίλα 
χρώματα, οπερ έζέπληττε τούς πάντας.

'Ανωθεν τής Αγίας Τραπέζης ύψοϋτο το 
λεγόμενον κιβώριον. φ έχον αψίδας, στηρι- 
ζομένας έπί άργυρών κιόνων Αί είς τάς η 
τής τραπέζης πλευράς άναρτώμεναι γ κατώ
τεροι ήσαν πολύτιμα έργα χρυσοποικιλματι 
κής τέχνης, διά τάς έν αυταϊς ένυψασμένας 
γραφάς. Έπί μιας τούτων άπεικονίζετο ή 
μορφή τοΰ Χριστού, ούχί διά γραφΐδος κα- 
τασκευασθεϊσα. άλλά διά τής μεταλλαγής 
καί μίζεως πολυχρόων. καί ποικιλόμορφων ση 
ρικών νημάτων κεντημένη. Έπί τοΰ ορίμα 
τος τοΰ Χρίστου άπήστραπτε χρυσοψαής έ- 
σδής, τόν δεζιόν δ' αύτοΰ βραχίονα έκάλυ- 
πτε πορφυρούς χιτών. άφίνων γυμνόν τόν 
πήχυν. "Απας ό ιματισμός του άπήστραπτεν 
έκ τού περιελισσομένου καί μετά τών νημά
των τής μετάζης συνυψαινομένου χρυσού.

Ό άμβων μετά τής σολέας ήσαν πολυτε
λέστατα έζειργασμένοι καταοκευαοθέντεσ έκ 
κιόνων ολόχρυσων, κοσμούμενων ύπό σαρδο- 
νύχων, άσπίδων καί σαπφείρων.

Μετά παρέλευσιν χρόνων πινών ό υπερή
φανος θόλος τής 'Αγίας Σοφίας, διασεισθείς 
ύπό αλλεπαλλήλων σεισμών, κατερράγη δει- 
νώς. τεμάχιον δέ αύτοΰ κατέπεσε τώ 558, 
συγκαταστρέψαν κατά τήν πτώσιν αύτοΰ τόν 
πολυτελή άμβωνα καί τήν έπίσης πολυτελή 
οολέαν. ’Επειδή ο! άρχιτέκτονες 'Ανθέμιος 

ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Παρα ΐφ Σανδαλοποιφ

καί ‘Ισίδωρος εΐχον άποθάνει, ό Ίουστινια 
νός άνέθηκε τήν άνοικοδάμησιν τού καταο- 
ρεύοαντοςθόλου είςτόν ανεψιόν τοϋ Ίοιδω 
ρου καί διάδοχον αύτοΰ, καλούμενον καί τού
τον Ισίδωρον. Υπ' αύτοΰ ό θόλος έγένετο 
κατά τι στενώτερος καί έζυτενής, ήτο όμως 
ασφαλέστερος τοΰ πρώτου

Πριν ή κατά τούς νεωτέρους χρόνους έγερ-
Ξώσιν έν Ευρώπη οί μεγάλοι τής Χριστιανω-
σύνης ναοί, ό τής Άγιας Σοφίας ήτον ό μέ
γιοτος πάντων. Ό κλασικός και περικαλλής

Παρθένων ϊστατοείς τούς πόοας του όρθιος, 
μετατραπείς είς χριστιανικήν έκκλησίαν. καί 
έφιλοζένει ήδη άντί τής παλθένου 'Αθήνας 
τήν Παρθένον Μαρίαν(*). Άλλ’ ή ελληνική 
τεκτονική, γενομένη ύπηρέτις τών ειδώλων, 
δίν ειχεν. ώςφαίνεται, ικανά θέλγητρα είς τά 
όμματα τών ευσεβών λατρευτών τοΰ ένός 
θεοΰ. Άλλως τε οί άνθρωποι τής έποχής έ
κείνης σπανίωςένεθυμοΰντοτάς 'Αθήνας, καί 
έοτρεφον τήν προσοχήν των είς τάς χωράς 
τής 'Ανατολής, μεθ ’ ών έμπορικα! καί πολι- 

τικαί σχέσεις έφεραν αυτούς είς έπαφήν. Ή 
τσιαύτη έπιμιζία έμελλε νά μεταβάλη ριζι- 
κώς καί τάς περί καλού ιδέας τών απογόνων 
τοΰ Μνησικ/.έους καί Ικτίνου. Αί άπλοι καί 
εύθεΐοι γραμμαί, αϊτινες ήοαν ό κανών τής 
Έλ/.ηνικής αρχιτεκτονικής δέν έπήρκουν είς 
τουο ήμιασιατικούς βυζαντινούς ΔΓ αυτούς

(*| Ό ΙΙχρβενΰν εις χριστιανικήν έκ-
χλησΐχν τώ 362, ή οέ /ςντελευαντίνη Άβηνα εαενεν
έν τώ νχώ ;νέ/;ι τοϋ 429, ότε ήιπάγη ΰπ'ο τώ» χρι
στιανών. χεορές ποτέ να αναζαλνρΟή τί εγένετο.
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ειχον ίοχυρά θέλγητρα αΐ καμπύλοι γραμμαί 
και οί σκολιοί καί πολυσύνθετοι ρυθμοί. Ή 
Ρώμη έπέφερε την πρώτην πληγήν είς τήν 
ελληνικήν αρχιτεκτονικήν είοαγαγούσα τήν 
άψΤδα είς τά οικοδομήματα αύτής ή δέ Κων- 
σταντινούπολις έπέψερε τόν τελευταΤον θα- 
νάσιμον κτύπον, είοαγαγοΰσα μετά τών άψί 
δων καί τούς θολούς αύτής

TO NEON
ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ

Άποχαιρετήσας τον Κύριον καί τήν Κυρ'αν Ζω
γράφου, όποσχεθ-ίς αυιοΐς οτι χαΐ τόν τόμον χατ’ 
έτος Ολ τοΐς άποστέλλομεν, έπεσκέφθην τό μέγα καί 
ώριϊ.ν κατάστημα τόϋ κ. Θεοφ. Χρυσοστδμμου 
xal είτα τοϋ χ. Ν-.κολ. Βασιλάκη δερματεμπόρου 
ώ; χαί τοϋχ.Ά. I’. Ζωγράφου έχ τών χαλειτέρων 
όμογε.ώ? έμπορων τοϋ Γαλατά, μεθ’δ μετέβην 
παρά τφ χ. Περ. Φούλια, δσιις μέ είχε προσκαλέσει 
τήν προτεραίαν διά τήν μεσημβρίαν τής επαύριον 
να προγευματίσωμεν όμοϋ. Όχ. Π. Φούλιχς κατά
γεται έχ Κερχύρσς, έξασχεϊ προ ετών πολλών έν- 
ταΰθα το έπάγγελμα τοϋ παραγγελιοδόχου πάνυ 
εύδοχίμως χαί εύσυνειδήτως, κατέχει τήν καλειτέ- 
ραν πελατε-αν τής Κωνσταντινουπόλεως χαί το ε
σπέρας μεταβαίνει είς τήν έξο^ήν, όπου διαμένει, 
διότι αγαπά τό χυνήγιον χαί είναι άριστος κυνη
γός. Άλλ’ είναι χαί χάλλιστος πατριώτης χαί μο
ναδικός φίλος, μετά πικρίας δέκα! δεικιικότητος εκ
φράζεται κατά ιών κακώς έχόντων ήμετέρων πο
λιτειακών πραγμάτων καί μά τήν αλήθειαν, λυ- 
πεΐται τις έκάστοτε διαλεγόμενος περί τών αδιόρ
θωτων ήμϊν κακώς έχόντων.

Έν Κωνσταντινουπόλει ή Έλλη ική σημαία ύ- 
περηφάνω; κυματίζει έπί τών υψηλών ιστών τών 
παρά τήν προκυμαίαν ελλιμενισμένων σκαφών καί 
μετά παραδοξότητος διερωτα ό έπισκεπτόμενος τήν 
βασιλίδα τών πόλεων,πώς είναι δυνατόν να πλεο- 
νεκτή ήδη έκεΐσε τό Έλλ. Σύμβολου. Καί αλη
θώς, πέντε έια ρεΐαι έκτελούσι ταχυδρομικήν συγ
κοινωνίαν μεταξύ Ελλάδος. Τουρκίας καί Εύξεί- 
νου και τοσοΰτον εσχάτως άνεπτύχθη αυτή, ώστε 
καθ’έκάστην διέρχονται έντεϋθεν ή καί σταθμεύουσι 
παρα τήν προκυμαία? διάφορα τοιαΰτα πλοία. Είς 
όλας τας παραλίους πόλεις τής Μικτά; ’Ασίας, 
τοΰ ’Ελλησπόντου καί τής Μαύρης Θαλάσσης έν 
γένει μέχρι καί αύτής τής Ρωσσίας, τάς νήσους 
τοΰ Αίγιου καί όλων τών παρακτίων μέχρι τής Πρε- 
βέζης καί τών Αγίων Τεσσαράκοντα, εμπορεύονται 
Έλληνες καί ώς έπί τό πλεΐστον εις χεΐρας τού
των εύρίσκεται τό έμπόριον τής Ανατολής, όντων 
εις άμεσον εμπορικήν συνάφειαν μετά τών είς τα 
μεσόγεια διαμενόντων ομογενών μας. Φυσικώς έ- 
θν;κώς έδει νά ύποστηριχθη καί ή Ελληνική ναυ
τιλία καί ούδόλως παράδοξον, άν είς τήν τελευ- 
ταίαν στατιστικήν ιών δι-ιρχομένων τόν Ελλή
σποντο. πλοίων, βλέπομεν είς τήν δευτέραν κλί
μακα τήν Έλλ. σημαίαν, ήτις κυκλοφορεί απο- 
τελίσματί',ώς άπό :ά ένδον τοϋ Αουνάβεως μέχρι 

τής ’Ηπείρου. Πρός τοΰτο συνετέλεσαν οΰ μόνον οι 
φιλογενεΐς ήμών συμπατριώται άλλά καί φιλότιμοι 
καί δραστήριοι πράκτορες έν Κωνσταντινούπολή, 
οΓτινες υπεράνθρωπους καταβάλλουσι προσπάθειας 
διά τής μεταξύ αύνών καί τών ξένων Εταιρειών 
άμίλλης νά άναπτύξωσι τήν προσοδοφόρο·/ κυκλο
φορίαν καί συγκοινωνίαν απάντων τών ύπό Ε'.λή- 
νων κατοικουμένων μερών τούτων. ‘Ιδία οι κ. κ. 
Μιχ. Κουμάκης, πράκτωρ τής Εταιρεία; Τζών 
Μάκ Δουάλ, Θ. Κουρμούζης. πράκτωρ τής Νέας 
Άτμ. Εταιρείας καί Γ. Δενέζης τοϋ Παντολέον- 
τος ήγωνίσθησαν καί αγωνίζονται φοβερά πρός έπι- 
κράτησιν τοΰ ήμετέρου γοήτρου. Καί δή κατόρθω
σαν καί έν Σμύρνη και Κωνσταντινουπόλει καί είς 
Πόντον καί Βουλγαρίαν έπιτυχώς νά συναγωνίσθώσι 
πρός τά Αυστριακά σκάφη καί τήν σήμερον μετ’ 
εύχαριστήσεως παρατηροϋμεν, οτι ύπ-ρτεροΰμεν είς 
τόν συναγωνισμόν.

Τυχόντος λόγου τοιούτου μετά τοϋ κ. Κουμάκη 
πράκτορος τοϋ Τζών. Ακριβώς μετ’όλίγον, μοί λέ
γει, αναχωρεί τό πλοϊον μας διά Πειραιά — Άγ. 
Τεσσαράκοντα καί δύνασθε νά σχηματίσητε ιδέαν 
περί τής βαρύτητες τοϋ πράγματος.

Καί όντως μεταβάντες έκεΐ μετ’ αύτοΰ, ειδον τό 
άτμόπλοιον κατάμεστο·? κόσμου καί εμπορευμάτων.

— Άλλά πλεΐστι ίναι διά τούς Αγ. Σαράντα 
μοί λέγει καί είναι κατόρθωμα νά συναγωνιζώμεθα 
τοσοΰτον τελεσφορώ; μέ τα ξένα πλοία.

Και βεβαίως μόνον μέ πράκτορας οΐους τού; άνω- 
τέρω όνομασθέντας, θά ήδύνατό τις να πολεμήση 
πρός κολοσσούς καί είναι ευτύχημα, οπού αΐ τρεις 
αύται Έταιρεΐαι κατόρθωσαν ν’αποκτήσουν έν Κων)- 
πόλει έν τφ κέντρφ αύτώ τϋς εργασίας καί τοΰ 
συναγωνισμού των τοιούτους δραστήριους καίζηλω- 
τάςτοΰ καθήκοντος καί τοϋ συμφέροντος κερβέρους.

Μετ’ ολίγον δι-.λθών τήν συνενοΰταν τόν Γαλατά 
μετά ·ής Κων).τόλεως γέφυραν, ξυλίνην δυστυχώς 
έτι καί κάποτε έπισκευαζομένην διά προσθήκης 
νέων δοκών καί στηριγμάτων ξύλινων ή σιδηρών, 
μετέβην είς τήν έναν-·. Κωνσταντινούπολή. τό πά
λαι κλεινόν Β.ζάντιον, όπου έτι τά παράδοξα τής 
πάλαι ισχύος ιερά κτίρια καί τεμένη ασφαλώς ευτυ
χώς διατηρούνται καί θά σώζονται είς τόν αιώνα.

'Έλλη? πατών τό έδαφος τοΰτο καί άμέσως προ- 
βάλ.λων ένώπιον τοιχώ? καί ναών μεταβεβλημένων 
είς τζαμία καί γραφεία καί σταθμούς αστυνομικούς 
καί τά ττιαΰτα, ένδομύχως λυπεϊται, άλλά καί εύ- 
χαρισ εϊται, ότι ούτω τουλάχιστον σώζονται άπό 
τελείας δ·.ι κατεδαφίσεω; καταστροφής ταΰτα καί έν 
ταύτώ ό νοϋς του φέρεται πρό; τόν μέγαν περίλαμ
πρου ναόν τής Άγ. Σοφία; καί εαυτόν διερωτά 
πώς άρα θα τόν εύρη Καί τό φυλετικόν αίσθημα 
ώς καί ή έθνική περιέργεια έ/όντα άκοντα όδη- 
γοΰσι? αύτόν διά πολυδαιδάλων καί μή στενωπών 
καί πλατειών οδών πρός τό αγλάισμα τής Ελλη
νικής φυλής.

Κατ’ έτος μεταβαίνω·; είς τήν Κωνσταντίνου- 
πολιν έκ καθήκοντος σεβασμού καί εύχαριστήσεως 
επισκέπτομαι τόν ναόν τής Αγίας Σοφίας, διότι 
μοί προξενεί άφατον άνακούφισιν τό μεγαλεΐον καί 
ή χάρις τής οικοδομικής ταύτη;, ής ή φήμη καί 
αΐ ώραΐαι περιγραφαί και παραστάσεις έξίκοντο είς 
τόν κολοφώνα. Ή εσωτερική θ-:α ίσια αύτοΰ είναι 

έπιβάλλουσα καί εκτάκτως μεγαλοπρεπώς. Πολλοί 
άλλοι κάλλιστοι ναοί άνά τήν ΰφήλιον έγένοντο έκ 
τότε, άλλά τό κάλλος καί τήν μεγαλοπρέπειαν 
τούτου ούδεις θά ύπερδή, ώς καί οί ξένοι όμολο- 
γοΰσι τοΰτο. Είναι δέ ό νεότερος Χριστιανικός 
Παρθένων καί άνά πάσαν στιγμή-? ξένοι έπισκέπτχι 
χ-,ί σοφοί επίσημοι προσέρχονται καί φωιογραφοϋσι 
αύτόν ή καί άντιγράφουσι παντοιοτρόπως τά σπου
δαιότερα μέρη, οί δέ άρχιτέκτονες καί μηχανικοί 
λαμδάνουσιν άδιακόπως σημειώσ ις.

Μετέβην λοιπόν καί πάλιν έκεΐ καί έφόρεσα τά 
εύρύχωρα πέδιλα πρό τής εισόδου καί πληρώσας 
τόν φόρον του χρήματος, απαραίτητον το7ς Όθω- 
μανοΐς φύλαξιν επίδομα, είσήλθον άλως εΰελπι; έν 
αύτώ. Διάφοροι ήδη ’Οθωμανοί τήδε κακεϊσε προσ- 
ηύχοντο, πολλοί δέ άλλοι έπισκέπται αδιακόπως 
πιριεφέροντο, παρατηοοΰντες τά μέρη, έξετάζοντες 
καί θαυμάζοντες. Ησυχία άτ.όλυτος καί εύλάδεια 
παραδεγματική έπεκράτει πανιαχοΰ, τό δέ δάπεδον 
είναι διαρκώς καθαρόν καί έστρωμένον υπό πυκνού 
ψαθωτού τάπητος, καλύπτοντος άπαντα τόν χώρον.

'Ωραίος τή άληθεία καί θαυμάσιος καί μεγαλο
πρεπής ναός, αντάξιος καί τή; έποχής έκείνης καί 
τοϋ μ-ρους. ένθα έκτίσθη καί τοϋ σεπτού προσώπου, 
δστις έμπνευσθει, άνωθεν, άνέ; αβε τοσοΰτον έπιτυ
χώς ν’ άνεγείρη αύτόν.

Έ? έτέρφ προηγουμένω κεφαλαίφ, δημοσιεύομε·? 
λεπτομερεστέραν ιδιαιτέραν περιγραφήν τού ναού 
τούτου καί τών άναλαβόντων τήν σχεδίασιν καί έκ- 
τέλεσιν τής οικοδομής μετά τής σχετικής εΐκόνος.

Έπίσης άξια πολλεθ ενδιαφέροντος καί εθνικής 
έπισκοπήσεως είναι καί τά ήμέτερα πατριαρχεία, 
είς τήν αντίθετον κατωφέρειαν τοΰ αύτοΰ λόφου 
κείμενα, καί τά οποία πρέπει νά έπισχεφθή τις, 
αφού προηγουμένως άναγνώση είς ειδικόν σύγ
γραμμα τά περί τής καταγωγής δράσε ως καί ιστο
ρίας αύτών,καθόσον ενταύθα δέν είναι κατάλληλος 
ήδη ή περϊστασις.

Μετά ταΰτα έπεσκέφθην καί τινας τών φίλων 
καί συνδρομητών μας έν τφ Σταμπούλ διαμενόν- 
των καί εμπορευόμενων, μεθ' ό έπιστρέψας είς Γα
λατά, παρέλαβον τόν κάλλ στον καί αγαπητόν φί
λον μου κ. Θεόδ. Κουρμοιζην. πράκτορα τής Νέ
ας Άτμοπλοϊκής Εταιρίας, ώς προεΐπον καί άνελ- 
Οόντεςδια τοΰ τούνελ, τοϋ παλαιού τούτου υπογείου 
καί σκοτεινού δίκην κολάσεως τρ.χ οδρόμου εις τό 
Πέρα, μετέβημεν πρός αναψυχήν εις ιόν Κήπον 
τών Μημνατακίων.

Οί διαμένοντες διαρκώς εις τήν Κωνσταντίνου 
πολιν, γνωριζουσι τί έστι : κήπος ουτος, οί δέ μή 
διαμένοντες έκεΐ ή καί απλώς έπισκέπται καί διερ- 
χόμενοι έκεϊθεν, δι’ όλίγας ήμέρας, καλόν νά μή 
μαθωσι. Μόνον άς γνωρίζωσιν, οτι είναι ώραϊο; εκ
τεταμένος καί ποικίλος κήπος, μέ ώραΐα καί πολλά 
δένδρα, μέ καφενείο·? καί ζυθοπωλεϊον. μέ ξενοδο
χείο·? και εστιατόριο·?, μέ μουσικήν καί θέατρο·? καί 
ποίκιλας καί ώραίας έκάστοτε διασκεδασ ις. χορούς 
θεάματα καί συναυλίας. Έμ ίναμεν έκεΐ έπί μίαν 
περίπου ώραν παρά τώ ζυθοπωλείφ. εΓδομεν πολύν 
καί καλόν κόσμον περιεργαζόμενον καί διασκεδά- 
ζοντα, έως ού άπαυδήσαντες άπ-ιχωρήσαμεν.

("Enetai συΓίχεια!

ΤΟ ΖΑΓΑΖΙΚ
Δ'.ακρίνεται άπό δλας τάς πόλεις τής Αίγυπτου 

άπό τήν ζωηρότητα τής κίνήσεως τοΰ ήμετέρου 
καί ίθαγεν.ΰς στοιχείου, άπό την μεγάλην κυκλο
φορίαν τών εμπορικών καί διαβατικών τραίνων, από 
τήν εξαιρετικήν καί υγιεινήν του θέσιν, ώς καί άπό 
τήν άκμάζουσαν έκεΐ φιλό ιμον καί εύγενή καί φι
λοπρόοδον κοινότητά μας. ήτις μέ τά σχολεία καί 
τόν ώραΐον ναόν της, μέ τούς γυμναστικούς συλ
λόγου; καί κέντρα της, μέ τά άναγνωστήρια καί 
τήν φιλαρμονικήν της, μέ τά ώραΐα καφενεία της 
καί θέατρα καί τήν έν παντί και πάντοτε πρόθυμον 
συμμετοχήν της είς πάντα εύγενή καί εθνικόν σκο
πό?, διαπρέπει καί δ'.ακρίνεται ώ; φάρος τηλαυγής 
μεταξύ τών άλλων έν Αίγύπτφ έπίσης καλλίστων 
καί φιλότιμων κοινοτήτων μας.

Ή πόλις δέ έχει τήν καλλονήν, τήν καθαριό
τητα, τάξ,ν καί ρυθμόν τώ? συγχρόνων κοινωνικών 
άπαιτήσεων, είναι ούχ’ ήττον πόλις μεγάλη, καί 
έκτεταμ-ίνη, διατέμνεται ύπό τού έκεΐσε διερχομέ- 
νου κλάδου τοϋ Νείλου, κέκτηται μεγαλα βαμία- 
κοεργοστάσια καί έμπόριον σημαντικόν, οί δ ’ ήμέ- 
τεροι άρκετοί ό?τ·ς. έργάζονται δραστηρίως καί 
προσπαθούσι διά παντυίων έλληνοπρεπεστάτω; μέ
σων νά τιμώσι τό γένος των καί διάγουσιν. οσφ τό 
δυνατόν εύαρέστως, ήσύχως και αξιοπρετώς έν τή 
ήλ.οκαεϊ /α άμμώδ/φ χώρα τών Φαραώ.

'ϊ’πάρχει ένταΰθα μεταξύ τών άλλων καλλιστον 
καί ώραιότατον 'Ελληνικόν κέντρον τών άδίλφών, 
Βαρούχα, κατάστημα καινουργές τριώροφο·?, χρησι- 
μεϋον ώς ξενοδοχείο·? μετά λαμπρού κάτωθι έστι 
ατορίου, ποτοπωλείου καί καφενείου, μετά εύρυχώ- 
ρου αιθούσης, μεταβαλ.λομένης έκάστοτε έν άνάγχη 
είς δημόσια θεάματα, μολονότι υπάρχει καί έλλ. 
Οέατρον έπίσης κατάλληλον ολίγον άπωτέρω, ώ; 
καί αίθουσας διά χορούς, γάμους, συναναστροφές 
και συναυλίας.

Ο: κ. κ. Βαρούχα όντως είναι αξιέπαινοι, διότι 
έτίμησαν τό Ελληνικόν όνομα έν τή ξένη, ΐδρύσαν- 
τες καί διοργανώσαντες τοιοΰτον εύχάριστον καί 
άπαραίτητον Ιδρυμα, Έν δέ τή τελευταία του διε- 
λεΰσει έκ-ΐθεν, ό Κεδίβης έξέφρασε? έπανειλημμέ- 
νως τήν εύχαρίστησίν του διά τόν έξωραΐσμόν τής 
πόλεως ύπό τοιούτων ελληνικών κέντρων καί οι
κοδομών .

Πρόεδρος τή; έκεΐσε κοινότητάς μας διαρκώς 
τυγχάνει ό ταπεινότερος, νομιμότερος, γλυκύτερος, 
χριστιανικώτερος, φιλανθρωπότ-ρο; καί άγαπητό- 
τερος τών ομογενών, ό κ. ΆΟ. Φοι ικόπουλος, ό- 
στι; τούς πάντας θεωεών ίσους απέναντι τοϋ κόιμου 
καί πάντας αγαπών καί εκτιμώ-? ώς τόν εαυτόν του, 
υποδέχεται, περιποιείται καί συνδιαλέγεται ώς έμ- 
πρέπει είς άνδρα τού «γνώθι σεαυτόν», καί τού 
πνεύματος τοΰ Ευαγγελίου, καθ ΰ μετά θάνατον 
άπαντες έκ τών πράξεων των δεδίκαίονται.

Άφοΰ είδον αύτόν έν τώ γραφείω του καί ειπο- 
μεν άρκετά, έκφράσας μοι πάλιν τήν έκτίμησίν του 
διά τήν αΦύσιν», έπεσκέφθην τόν κ. Ί. Τριαντα- 
φύλ.λου, παλαιόν συνδρομητήν καί τραπεζίτην -ύ- 
κατάστατον, οστις έχει ώραίαν οικίαν και κάτωθι 
γραφείο·? είς τό κεντρικώτερον μέρος τής πόλεως.
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Ό κ. Τριανταφύλλου, έπίσης καλός πατριώτης 
καί φιλότιμος έργάζειαι μετ’ έπιμελείας καί συνέ 
σ·ως κα: κατώρθωσεν έξ ολίγων να φθάση είς επί
ζηλον σημεϊον άναπτύξεως καί προόδου κοινωνικώς 
και έμπορίκώς.

'Ομοίως ό κ. Στέφ. Φραγκιάδης, Άλες. Κυ
ριάκός, Καλαμποκίδης διευθυντής του καταστήμα
τος Χωρέμη Μπενάκη καί άλλοι ομογενείς, αρι- 
στο: καί διαπρέποντες έν τή κοινωνία καί τώ έμπο- 
ρίφ, τιμώσι τό ελληνικόν όνομα καί συντελοΰσι τά 
μέγιστα είς τήν σΰμπηξιν όμογειοΰς κοινότητός 
μας έν τή ξένη καί συντελοΰσης είς τό μέγα εθνι
κόν έργον.

Έν Ζαγαζικίω υπάρχουν καί δυο σωματεία λει- 
τουργοΰντα θαυμασίως, ό Σύλλογος, τών Ελλήνων 
Υπαλλήλων τοϋ Νομοϋ Σαρκίας, ύπό πρόεδρον 
τόν κ. Γ. Σωτηρόπουλον κα! τό ελληνικόν Κέντρο* 
Ζαγαζικίου ύπό τήν προ.δρείαν τοΰ Ζήνωνος Στρά 
τη άμφοτέρων άνδρών φιλομούσων, και φιλοπρο
όδων. Ό κ. Στράτης έσχε καί τήν καλοσύνην νά 
μέ προσκαλέση τό εσπέρας είς γεΰμα έν τή λέσχη 
Βαριύχα μετά τι-ων άλλων παρεπιδημούντων τήν 
ημέραν εκείνην δημοσιογράφων έν Ζαγαζικίφ.

Μετά μ:σηυδρίαν, συ'οδευόμενοι παρά τοΰ άν- 
ταποζριτοΰ τοΰ «Φωτός Κάιρου» κ. Άλκ 6. Μα 
ρίγλή, εξαίρετου νέου, έκ Μυτιλήνης, έπεσ/.έφθη- 
μεν τόν κ. Ζήνωνα Στράτην έν τοΐς γραφείοις αύ- 
τοϋ καί μετά τοΰτο μετ-εθημεν.πρός έπίσκεψιν τών 
Σχολικών τάξεων τής Κοινότητος. έν τω όπισθ ν 
τής εκκλησίας χώρφ κειμένων, ένθα ήκροάσθημεν 
τών τακτικών μαθημάτων κα! πάντες οί διδάσκαλοι 
κ. κ. Ίω. Ίωαννίδης καί Φωτιάδης ώς καί αί δι- 
δασκάλισσαι έπροθυμοποιήθησαν νά ΰποβάλωσι τούς 
μαθητάς καί μαθη-ρίας αύιών είς διαφόρους έρω- 
τήσεις. όπαντήσαντας όμολογουμένωςκαλώς, μεθ' 
ό μ-.τέβημεν είς τήν αίθουσαν τής μουσικής, ένθα 
αί καλείτεραι μαθήτρια:, ίδια ή δωδεκαέτις Ύπα- 
τία Δ. Μωραϊτοπούλου μάς ζατεγοήτευσε διά τής 
ώραίας φωνής καί τοΰ άφ·λθΰς χαραζτήρος της κρού- 
σ;σι καί τό κλειδοκύμβαλου πάνυ καλώς. Συνεχά- 
ρημεν καί τήν διδασκάλισαν τής μουσική.-, ώς καί 
τόνάκάματον καί φιλοπρόοδον Δ: υθυντήν τών Σχο
λών κ. Ίωα.νίδην, διά τήν τάξ.ν καί πρόοδον τών 
μαθητών.

Κατόπ.ν έπεσζέφθημεν τό Γυμναστήριου τοΰ Έ'·. 
Συλ.λ-.γου, όπερ κεϊται είς ώραϊαν θέσιν καί εντός 
ωραίου τετραγώνου οικοπέδου, ύπό έφορον τόν κ. 
Δ. Φωτιάδην, ρέκτην ζαί πολυπράγμονα. όστις εύ· 
ηρεστήθη νά μάς έπιδείξη τά πάντα καί ηύχαρι- 
στήθημεν πολύ έπί τή προόδφ ζαί έζτάκτω τών 
πάντων διασκευή.

Αλλά δέν είναι ταΰτα πάντα έν Ζαγαζικίφ. 
Γπάρχει καί φιλόπτωχος 'Αδελφότης τών Ελλη- 

νίδων Κυριών, μέ πρόοδον τήν σεβαστήν Δέσποιναν 
Νίναν Σαμαρίναν, περί ής ήκούσαμεν πολλούς έ- 
παίνους καί ήν μεταβάντες πρός έπίσκεψιν οίκο·, όπως 
γνωρίσωμεν ταύτην. δυστυχώς άπουσίαζεν είς εξοχι
κόν της κτήμα. Ό Σύλλογος ούτος τών Κυριών λει
τουργεί έςα.σίω; καί κόμνει, ώς έλεγον, θαύματα, 
συντελέσας μέχρι τοΰδ-τ είς πολλούς ευεργετικούς 
σκοπούς. Έν τούτοις πρός τό εσπέρας μειέβημεν 
είς έπίσκεψιν τής Γεν. γραμματέως. Κυρίας Μ';- 
ρωνος Σιγάλα καί τοΰ συζύγου αυτής, περί ής έ- 

πίσης ήκούοντο πολλοί έπαινοι. Ευρομεν δέ αυ
τούς οίκοι καί ύπεδέχθησαν ημάς μετά πολλής εΰ- 
χαρ-.στήσεως κα! περιποιήσεων.

Εισερχόμενος τις εις τόν οίκον αυτών, προκατα
λαμβάνεται ύπό άριστων έντυπώσεων διά τό φιλό
καλο·; και φιλάρεσκου αυτών. Εύρεϊα αίθουσα ποι- 
κίλως καί μετά χάρι ος διεσκευασμένη, λάμπουσα 
έκ καθαριότητος καί 'στολισμένη φιλοκάλως καί 
θαυμασίως διά ποικίλων άνθέων, σπανίων φυτών, 
εύκοσμων επίπλων καί ώραίων χειροτεχνημάτων, 
κομψοτεχνημάτων καί διαφόρων εικόνων μας προ: 
χαλεϊ άμέσως τό ένδιαφέρον καί τήν προσοχήν κα 
έν τή αναγκαστική ημών ταύτη εξετάσει ησθάνθημ-ν 
εύχαριστησιν διά τό διασκεδαστικόν αυτών.

Εΐσήχθημεν παρά τής θαλαμηπόλου μετά ταΰτα 
έν τή συνεχομένη έπίσης ωραία καί κομψότατη αι
θούση τής υποδοχής, όπου μετ' ολίγον προσήλθον 
μετά προσήνειας ό Κύριος καί ή Κυρία Σιγάλα, 
εΰχαρεις καί ενθουσιώδεις έπί τή έκτάκτφ ταύτη 
έπ·σκέψει μας.

— Κύριε ΙΙρίντεζη, μοί λέγει άμέσως τότε ή 
εύγενεστάτη Κυρία Σ γάλα, είμαι πολύ εύχαριστη- 
μένη, όπου άπροσδοκήτως σας βλέπω κα·α πρώτον, 
διότι πολλά ήκουον περί υμών καί αναγίνώσκουσα 
τό ώραΐον σύγγραμμά σας, έξέφραζον έν έμοϊ τήν 
έπιθυμίαν νά σάς ιδω καί έκ τοΰ πλησίον. Αί εντυ
πώσεις τών ταξειδιών σας, αί πνευματικά! διαλέ- 
ξ ις σας καί αί ώραΐαΐ δημοσιεύσεις σας μέ καθίστων 
πολύ περίεργον. Καί ήδη δεν δύναμαι νά σάς εκ" 
φράσω πόσον χαίρω έπί τούτφ... "Ηλθατε καί άλ
λοτε ένταΰθα ;

— Μάλιστα, Σάς εύχαριστώ πολύ, Κυρία καί 
πραγματικώς πάλιν δέν θά μέ έβλέπετε, αν τό έν
διαφέρον μου εφέτος δέν έξετείνετο καί μέχρις η
μών. Έπεσκέφθην, πολλά ήδη ένταΰθα καί αληθώς 
θά παρέλ ιπον καθήκον, άν δέν είρχόμην νά σάς 
έθλέπον.

— Ά, σάς εύχαριστώ πολύ, είσθε πολύ εύγενής 
καί καλός καί έπ.θυμοΰμεν να σάς ίδωμεν περισ
σότερον Σάς παρακαλοΰμεν δέ, άν εινε δυναιόν νά 
μείνετε έδώ απόψε ή αυριον τό εσπέρας, νά ίδωμεν 
καί ημείς αύτά τά ώραΐα φαινόμε α Μάλιστα κατα
γίνομαι καί έγώ καί ελπίζω...

— Ναι, ναι, Κύριε Πρίντεζη, νά μείνε-ε, έπα- 
νελάμθανεν έπιμόνως καί ό κ. Σιγάλας.

Αλλά δέν μοί ήτο δυνατόν νά ευχαριστήσω περισ
σότερον τό αξιόλογου αύτό ζ-υγος, καθόσον τήν ε
σπέραν ταύτην ήμην προσκεκλημένος παρά τώ κ. 
Ζήνων·. Στράτη τήν δ’ επαύριον εμελλον ν' ανα
χωρήσω δ ά Μανσούραν. 'Αλλά τοΐς ύπεσχέθην δ·.’ 
άλλοτε.

— Καί φαίνεσθε πολύ κατάλληλος δι’ ύπνω- 
τισμόν. είπον τότε τή Κυρία Σιγάλα, διότι καί 
άνάπτυξν καί γνώσεις άρτιας.ώς βλέπω, κατέχετε 
κα' θέλησιν μετά πεποιθήσεως δέν στερεΐσθε.

— 'Ακριβώς έπετύχατε, μοί άπαντά σ σύζυγός 
της καί θά έχωμεν καταλληλότατου medium.

— Κα: πάλιν σάς παρακαλοΰμεν, έπανελάμβα- 
νεν ή Κυρία Σιγάλα, άλλά μοί αδύνατον.

— Αφού δέμας ειπεν είτα τά τής > ειτουργείας 
τής Φιλοπτώχου 'Αδελφότητος, ής διατελεΐ Γεν. 
Γραμματεύς καί έπείσθην, οτι ύπό τήν Δ εύθυνσιν 
καί δρασιν τοσούτων άξιολόγων καί ένεργητικών 

κυριών ό Σύλλογος ούτος λειτουργεί κάλλιστα, άπε- 
χαιρετήσαμεν αυτούς μετά τοΰ ζ. Μαριγλή, οστ:ς 
μέ είχε συνοδεύσει καί απήλθομεν εις τό γεΰμα.

Τό γεΰμα, δπερ μάς παρέθεσαν ό κ. Ζήνων Στρά
της, πρόεδρος τοΰ 'Ελληνικού Συλλόγου Ζαγαζι
κίου, ύπήτξεν άρκετα εύχάριστον καί διασκεδαστι- 
κόν καί είχον λάβει μέρσς και οί παρεπιδημοΰντες 
δημοσογράςο: Λασκαράτος Μεταξάς. του ’Ελευ
θέρου Λόγου, Θ. Σπηλιωτόπουλος τοϋ Κράτους, καί 
Άλκ. Μυριγλής τοΰ «Φωτός» Κάιρου,καθ' δ έγέ- 
ν-.ντο καί διάφοροι προπόσεις. Μετά τοΰτο ε’τα 
ανήλθομεν είς τήν αίθουσαν τοΰ Σωματείου, άνωθ; 
τοΰ Ξενοδοχείου, ένθα ό διευθυντής τής Φιλαρμο
νικής μετά τής συζύγου άνέκρουσαν ολίγα τεμάχια 
διά τοΰ κλειδοζυμδάλου και τοΰ βιολιού καί μετά 
τοΰτο έπεσκέφθημεν τά γραφεία καί τό Αναγνωστή
ριου. όπου μεταξύ άλλων συυεζητήσαμεν καί περί 
Πνευματισμού, τήν ΰπαρξιν τοΰ ί~:ί·.υ σχεδόν όλο: 
δ ημφισβήτουν, μή παρευρεθέντες ποτέ είς συνδια
λέξεις με-.ά πνευμάτων.

Ή π ρίστασις ήτον ακατάλληλος, όπως πείσω 
αύτούς. δ.ά πραγμάτω·.Έν τούτοις, επειδή ό ζωη
ρότερος όλων, Άλκ. Μαριγλής. αντιπρόσωπος τοΰ 
«Φω-.ός» είρωνεύετο αύτών καί έξεφράζ:το δ αρρήδην 
περί τοΰ γελοίου καί αδυνάτου.

—: Κάθησαι ήσυχα, τώ λέγω καί μή παίζης έν 
ου παικτοϊς, διότι άκριβώς σέ θά ύπνωτήσω, καί 
θά τήν πάθης.

— 'Εμπρός, μοί λ-γει, ιδού με, ύπνώτισόν με, άν 
δύνασα: καί κάλεσον τά πνεύματα.

— Είσαι αστείος, τίρ λέγω, δέν θα μοΰ διαφύγης, 
στάσου τότε έκεΐ καί μή κινείσαι.

— 'Ιδού, στέκομαι δέν ντρέπεσαι, πού θα μέ ύ- 
πνωιίσης, έμ-ίνα !

— Καλά, έδώ κύταζε, μή κνΛσαι... Καί παρα
τηρώ; αύτόν, τόν διέτασσον;

— Έγερθητι, κάθησαι πλησίον τής τραπέζης, 
λαίε τ': μολυβδοκόνδυλον, θέσον τήν χεΐρα σ υ έπί 
τοΰ χάρτου. Έζεΐ νά παρατηρής, μήν κινείσαι !...

Προσοχή... λοιπόν ! ... "Ε; ! δύο 1 τρία !
Είχεν ήδη ύπνωτισθή ζαί ΐστατο άζίνητος.
— Ποιον πνεύμα θέλετε νά καλέσωμεν, ερωτώ.
— "Οποιον θέλετε...
— Καλώς. Παρακαλοΰμεν νά έλθη τό πνεύμα 

τοΰ έν Μακεδονία πεσόντος Παύλου Μελά.
Η χειρ τοΰ ύπνωτισθέντος μετ' ολίγον κινείται 

καί μετά τινας σπασμωδιζάς μετακινήσεις, γράφει: 
Άπάντησις. Ειμα: ί Παύλος Μελάς.
Έρώτησις. Καλώς, εύχαριστοΰμεν... Είπέ 

μας παρακαλοΰμεν, πώς έγεινε ό θάνατός σου ;
Άπάντησις. "Επρεπε ·,ά γίνη. Έθυσιάσθην 

υπέρ πιστεως καί πατρίδος,
Απέσυρα τόν χάρτην καί έθεσα πρό αύτοΰ έτε

ρον, χωρ ς νά τόν άντιληφθή ό ύπνωτισμένος.
Ερώτησις. Τί φρονείτε περί Μακεδονίας ; 
Λ π ά ν τ η σ ι ς. Θα λάθη φάσεις πολλάς. Υπο

μονή κα! στρατός.
— Καλώς, εύχαριστοΰμεν, αρκεί... Καί ταυτο- 

Ζρόνως έστησα τούς οφθαλμούς έπί τοΰ κ. Μαριγλή, 
Οστις αφίνων τήν γραφίδα, έγείρεται ζαί βαδίζει 
γελώ; σπασμωδίζώς ζαί ειτα κάθηται πάλιν, έξα- 
κολουθώ; θερυβωδώς νά έκσπά εϊς γέλωτας ασυνή
θεις,είτα πάλιν έγειρεται καί βαδίζει καί έπανακά- 

θητα: έξακολουθών νά κινήτα: άστείως καί νάγελά.
— Μήν τόν έγγίζη παρακαλώ κανείς, είπα, 

ούτε να τφ όμιλήση, έ'ως ότου τόν άφυπνίσω, 
διότι τόν έχω εϊς ύποδολήν.

— Σιωπή, τω λέγω τότε, πλησιάζων αύτόν, θά 
σέ άφυπνίσω ήδη .. Παΰσον νά γελάς. Λοιπόν,... 
ξύπνησε,... σέ άπαλάτιω. σύνελθε καί ίδέ μας, 
ταυτοχρόνως δέ τφ άφήρεσα τήν έπιροήν μου,

— Τότε έστράφη καί μάς παρετήρησε μετά πε
ριέργειας καίήσύχως όλους, παύσας νά γελά. Συν- 
ελθών δέ, δέν ήθελε νά παραδεχθή, οτι ήτον είς 
ύποθολήν.

— Μπά, δέν ύπνωτίσθην, μάς λέγει, δέν έκα
μα τίποτε.

— Καί αύτό τό γράψιμον, τίς τό έκαμε ; τόν 
έρωτοΰν όλο:.

— Δέν είναι ίδιζόν μου, δέν τό έγραψα έγώ, 
μάς λέγει, απορών.

— Καί τοΰτο ;
— Δέν ένθυμοΰμϊι, πιθανώς, αυτή ή γραφή, έν 

τούτοις ομοιάζει μέ τήν ίδικήν μου...
— Καλώς, και ό νευρικός γέλως σου, οπού ή- 

γείρεσο καί έκάθησο καί έθάδιζες σπασμωδικώς ; 
Μόνος σου έκαμες τούτο ;

— Έγώ ; μπά, μέ γελάτε ;
Καί τότε πεισθέντες,ότι τήν έπαθε παρά τάς αν

τιδράσεις καί απιστίας του, έγελάσαμεν όλοι αρ
κετά. μ.θ S διελύσαμεν τήν μικράν ταύτην εύχά
ριστον συναναστροφήν μας.Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Α’ι7ές έχβΐ’ετο έ>· τ/J !·εγάλ>] αΐϋούαη τής 'Ei'h'i- 
κί/ς Τραπέζης τής 'Ελλάδος ή πέμπτη κλήρω 
οις τον Ιξ 20.500,000 δραχ. λοχειοφόρον δα 
νείον, ενώπιον τής μεγάλης επιτροπής.

Εκ τής κληρωτίδος εξήχΟηοαν οί κερδίοαν- 
τες άκόλονΟοι αριθμοί:

121.873 κερδαίνων δρ. 5,0000. οί 103,870, 
55,031), 109,828, 156951 και 148,166 κερ- 
δίζονοιν άνά δρ 3,000, καί οί Αριθμοί 88,947, 
31.871. 142.227, 130,399, 193,183, 72,663 
64,462, 181.380, 47,899. 165,310, κερδαί- 
νοντες άνά δραχ. 1,000ΜΕΓΑΛΗ ΙΑΠΩΝΙΚΗΚΑΙ ΕΪΡΩΠΑΊ'ΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ποικίλων αντικειμένων οίκιακής χρΛ- 
<5εως και κομψοτεχνημάτων.

ΧΑΡΑΔΑΜΠΟΓ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
8 ΟΔΟΣ ΜΟΣΚΕ ΑΤΑΡΙΝ 8

EV Άλε'.ανδρεία Αίγυπτον.

Ποικίλα ίντικεϊμενα. μετάλλινα, ξύλινα, χάρ
τινα καί έκ πορσελάνης. Κομψοτεχνικά έπιπλα
ές έβένου κτλ. Τρίξατε. ΙΊμαΙ πολύ συμφέροοσαι.
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Τό ζήτημα τών φαλίόων

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ! *►

Περάσατε έκαστο* έχ τών δύο μικρών δακτύλιο* 

σας εντός τών δακτυλίων (οπών) μεγάλης τίνος ψαλϊ" 
δος, τούς λοιπούς δακτύλους σας έχοντες προτεταμέ" 
νουι. τήν δέ παλάμην τών χειρών πρό; τά άνω καί τά' 
αιχμάς τής ψαλίδος πρός τά κάτω, ώς έμφαίνεται έν 
τώ" 1ω σχήματι τής έναντι είκόνος.

Τότε διά μικρού τιναγμού τών δύο νειρών σας φέ
ρετε έμπ;ός τάς δύο α’ι/μκς, ειτα έξακολουθοΰντες 
τήν πεοιστροφικήν ταύτην κίνησιν, όδηγεϊτε τάς δύο 
αιχμάς έναντι τού στήθους σα;, εις βίαν θισιν σά: δει
κνύει τό 2ο* σχήμα.

Μετά τούτο θέσατε τά; χεϊοας σας ράχιν πρός ρά- 
χιν καί περιστρέφοντες αύτάς κατά την αυτήν διεύ- 
βυνσιν, οδηγήσατε έχ νέου τάς αιχμάς έναντι τών θεα
τών, καί τέλος πρός τά άνω, δηΖ. εί; τήν αντίθετον 
Οέσιν, ήν εΓχετε είς τό Ιο» σχήμα, ώς δείκνυται έν 
τώ 3ιρ σχήματι.

Δοκιμάσατε τό πείραμα μετά τής ψχλιδος, πριν

άνάγνώβητε τήν λύσιν τοϋ προβλήματος καί θά 
πλαγήτε όταν φθάσητε άαετατρέπ-ως ιίς τήν άκόλου- 
Οον Οέ-.tv: Αί χιΐρε; σας Οά είναι ράχι; πρός ρά/ιν, 
άλλά αίαί-^μαϊ τής ψαλίδος πρός τά 
κάτω, ένώ έπρεπε νά είναι πρό; τά άνω, χω:!ς 
νά δύνασθε νά μεταβά/.ητε τήν Οέσιν ταύτην τής ψα- 
λίδος, έκτό; έάν άποχωρήσητε τάς χεϊ:α; σας

Πρός επιτυχίαν τ.ϋ πειράματος, δέον νά λάβητε 
τήν ακόλουθον άπλουστατην προφύλαξιν;

Καθ' ήν στιγμήν αί αίχμα! τή; ψχλιδος σα; διευ
θύνονται πρός τό στήθος σας, ώ; έμφαίνεται έν τώ 2ω 
σχ. προσέξατε νά μή είσχώρήσωσιν έν ταΐς όπαΐς 
τή; ψχλίόος ή μόνον ή τελευταία φάλαγξ 
δακτύλων σας, ινα η έλευθέρα ή ψαλίς νά κάμη τόν 
κύκλον της μεταξύ τώ. παλαμών τών χειοώ* σφς καί 
τών άκρων τών δακτύλων τούτων. Διότι μόνον τότε, 
θέτοντες τά; χεΐςας ρά/ιν πρός ρά/ιν. θά ίδητε, ότι 
ουδόν εμποδίζει πλέον την ψαλίδι νά έκτελίση τήν 
πλήρη περιστροφικήν αυτής κίνησιν, ήτις άρχήθεν 
φαίνεται αδύνατος.

εκ-

ταί;
; τών μικρών 
νά κάμή

-------- μόνον .....
;άχιν. θά ίδητε, ότι 

τήν

Φ. II.

— ΧαλβΚς άπό συμιγδάλι.

Θέτομε* είς μίαν χχσαρόλαν 75 δράμια βούτυρο* 
καί τήν τοποθετούμε* έπί τής φωτιάς ε «ς να καύση 
καλώς τό βούτυρο*. Προσθέτομε* εκατόν δρα-χιχ σι- 
μυγδάλι, τά ανακατώνομε* καλώς χαί ρίπτομεν συνάμα 
φούχταν αμυγδάλων άσπρισμέ.ω/ καί σχισμένων. Τα 
αφήνομε* έπί τή; πυρά; άνακατώνΟντες ιιέχρις δτου αρ
χίσουν το συμιγοάλι κα! τά αμύγδαλα να σκουραίνουν.

Χύνομε* μέσα 200 δράμια νεο'ο* βρασμένο* ιδιαιτέ
ρως μέ 1 50 ζάχαριν, άλλά προσέχομε* νά χύνωμεν 
τό ΰδωρ κατ'ολίγον, διότι άλλως φουσκώνει κχ'ι χύ
νεται. Τά ανακατώνομε* όλα όμοΰ εϊ; τήν πυράν έως 

δτου νά πήξη τό συμιγδχλι καλώς.
'Αφού πήξη, άποσύρομε* τήν κατσαρόλαν από τήν 

πυράν καί προσθέτομε» 100 δράμια γάλα βοασμένο*. 

Τά άνακατώνομεν και σκεπάζομε* τήν κχσαρόλαν. a- 
φήνο.τε; αυτήν έπ’ολίγο* πλησίον τής φωτιάς. ’Αφού 
δέ τρχδήξη τό γάλα, προσθέτομε* ολίγον ανθόνερο* 
καί όλίγην κανέλλαν τριμμένη*.

Τότε θέτομε* τόν χαλβά* εις μίχν φόρμα», δια να 
λάβη τό σ/ήμά τη;, άφίνομε* νά κρυώση ολίγον καί 
σερβίρομε* αφού άνχποδογυρίσωμε* τήν φόρμα* είς πι
νάκιο* καί γαρνίρομε* τόν χαλβά* μέ όλίγην τριμμένη* 

κχνέλλαν.

— Σερμπέτι περγαμύτου λεμόνια.

Λαμβάνομε* 5—6 περγαμότα, τρίβομε* εις τρίφτην 
τάς φλούδας των, βάλλομε* είς πανί και στίβομεν ού- 
τάς (δηλαδή τάς φλούδας) εις μίανόχάν ζάχαριν δε
μένη* και δουλευμένην, ώς εΓπομεν αλλαχού.

Σερμπέτι σοκολάτα.
Τρίβομε* 50 δράμια σοκολάταν είς κόνι», τή* λυώ- 

νομεν μέ ολίγο* νερό* καί αφού λυώση καλώς, τη* 
προσθέτομε* εις μία* όκάν ζάχαριν δεμένη* καί δου- 
λευμένη* εις μάρμαρο*, ώς είπομεν κα'ι άλλοτε, και 
τό τοποθετούμε* είς βάζα.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ HMSOTAH EKAST0T2
ΊΙ κλίνη τών αρρώστων

Ή στρωμνή νά είνε έκ μαλλιών προβάτου. Τά 
σκεπάσματα μάλλινα ζαί καθαρά. Τά βαμβακερά 
τοιαδτα (οία τά έφαπλώματα) διατηροΰσι* υγρα
σίαν, διά τοϋτο είνε προτιμητέα τά λευκά μάλλινα 
καί όχι τά χρωματιστά.

Ή κλίνη νά μή φέρη παραπετάσματα, διότι 
ταΰτα άνθίστανται είς τήν ανανέωσιν τοΰ αέρος.

Ή κλίνη νά άπέχη ολίγον τοΰ τοίχου καί πρός 
τούτοις νά τίθενται καί προσκεφάλαια παρα τω 
τοίχω. Νάμήν είνε πλησίον, ή απέναντι παραθυ- 
ρον. Έπί τών υπαρχόντων δέ παραθύρων νά τε- 
θώσι παραπετάσματα.

Πρέπει πολ.λάκις ό άρρωστος καλώς περιτυλισ- 
σόμενος νά μεταφέρεται έπί ανακλίντρου, ινα άνα- 
νεοΰνται αϊ σινδόναι, στρέφητα·. τσ στρώμα και ά-:ρί- 
ζονται τά σκεπάσματα. Πριν ή δέ κομισθή έπ’ αύ- 
τής ο ασθενής, νά θερμανθή διά φιαλών πλήρων 
θερμού ΰδατος η κεράμων θερμών.

Τέλος σ άρρωστος δέον νά μή φέρη πολλά καί 
στενά ενδύματα, τά δέ έσώρρουχα.^ν’ άλλάσσωνται 
τακτικώς.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΑ

II ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΓΪΝΑΙΚΟΣ

’Ενίοτε έ* τοϊς θεάτροις έκτελοϋνται περί
εργοι εξαφανίσεις ατόμων άπό μέσου τή: σκηνή: 
ώ; καί αϊφνήδιοι παρουσιάσει; προσώπων ή κεφα
λή: ζώση; έπί πινακίου, χωρίς νά γνωρίζη τις 
πώς τοϋτο γίεται. Το δέ κοινό* ώ: έπί τό πλιϊ-

αυτός ’ά πλησιάση τόν ψευδή τούτον βωμόν, 
άνυψώση τό έξ υφάσματος περικάλυμμα, πυρά 
έκρήγνυται αυτομάτως, καπνός βαθύς καί πυκνός 
περιβάλλει την θέσιν ταύτην, ώ; έμφαίνεται, έν 
τή 2α ήμετέρα είκόνι. ή δέ νε3»ις εξαφανίζεται 
κα! άντ' αυτής άπομένου* τά οστά μετά τοϋ 
κρανίου της,οι, δείκνυται έν τή 3η είκόνι.

Ό κόσμος συγ- 
κινεΐτα,ικαί φοβίζε
ται έζ. τή; θεάς τού
της και τότε ό έκ- 
τελεστής τού τρο
μερού θεάματος, 
ώ: θαυματουργός, 
σά; λέγει αμέσως: 
«"Α. μή φοβεϊσθε, 
δύναμαι νά επανα
φέρω τή» νέαν πάλι* 
έκ του άλλου κόσμτυ

στον οιατελεϊ κεχηνός έπί προφανούς μυστηρίου 
διατελοϋν.
Το περίεργον τοϋτο φαινόμενον εξηγείται ώς 
ακολούθως : Πρόκειται νά έξαφανισθή άπό τοϋ 
■καθίσματος, ένθα ΐσταται όρθια ή νεά.ις, ήτις 
ω; φαίνεται εν τή 1η έναντι ήμετέρα είκόνι, θά 
καλυφθή διά τή: πτώσεως επ’ αυτής τοϋ ά-ωθεν 
ταύτης κρατουμένου περικαλύμματος έξ υφά
σματος.

Ω, έμφαίνεται κκθαρώς.τό κάθισμα δέν συγκοι

νωνεί προ: το έδαφος ή διά τών τεσσάρων αύ- 
τοϋ ποδών καί πρό; πλείονα δικβεβαίωσι* έτοπο- 
θετήθησαν κάτωθι και τέσσαρα άνημμένα κηρία.

Λοιπόν ό εκτελεστής καταβιβάζει τό κύκλο 
Τί?*ς χ®^υμμα καί μόλις περιβάλη τήν νεάνιδα: 
“ Ιδού,σάς λέγει,παρατηρήσατε, ήδη θ’ άφαιρέ- 
σω το κάλυμμα καί θά διατάξω νά καή ή νεά- 

το πϋρ τή; κολάσεως, διότι είναι άπιστο;», 
«χαί Οντως, μόλις διά τοϋ ίδιου σχοινιού, χωρίς

Καί τότε καταβιβάζει καί αμέσως μετ'ολίγο» 
αναβιβάζει τό κάλυμμα καί ή νέα επανέρχεται 
σώα καί άβλαβης εις τήν θέσι-,της,έξαφανιζομένων 
ε» ταύτφ τών οστών.

Τώρα θέλετε τήν έξήγησιν. 'Ιδού πώς γίνε- 
νεται τό περίεργον καί τρομακτικόν τοϋτο φαι
νόμενο*. Τό κάθισμά δέν φέρει,ώς φαίνεται.τέσ- 
σαρας πόοας, άλλά δύο, καθόσον οί δύο άλλοι 
είναι α-τανάκλασις τών δύο τευλευταίων εντός 
καθρεπτών τεθειμένων καταλλ.ήλω; ώ; έμφαίνεναι 
έν τή 4η ήμετέρα είκόνι, παραπλεύρω; αυτών. 
Όπισθε* δε τούτων κρύπτεται διαμέρισμα μί 
οπήν, συγκοινωνούσαν μετά τοϋ κάτωθι πατώ
ματος, δι' ού κρύπτεται καί εμφανίζεται τό πρό-

σωπον. Τό δέ έν τώ κέντρο» τεθειμένο* κηρο
πήγιο* επίσης δέν φέρει τέσσαρα κηρία, άλλά 
δύο, άτι-.α έπίσης άντανακλώνται έν τφ καθρέ- 
πτη.

Ύπό τό κάθισμα διατίθενται δύο καθρέπται
επίπεδοι, οϊτινες συμπίπτουν πρός τό κηροπήγιο*
εϊ; έν σημείο*, σχηματίζιντε: μεταξύ των γω
νίαν 90ο καί κλίσι* 45ο πρό; τάς πλαγίας πλευ
ράς τοϋ οιαχωρίσματος. Διά μέσου τής διασ
κευής ταύτης, αί πλευραί τοϋ διαχωρίσματος
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αϊτινες είσί τοΰ αύτοΰ χρώματος ττρος τοτοϋβα- 
θουςάντχνακλώνται έντφ καθρέπτη,καί φαίνονται 
ώς συνίχειζ τού όλου. Ούτω κατορθοϋτα·, ώστε 
νά μί) ΣιακρΙνεται τό χώρισμα εις ο κρ ϊπτεται 
καί εμφανίζεται τό πρόσωπο·/ και συνεπω: η 
απάτη είνε προφανής.

'Αντί καθίσματος άλλοι μεταχειρίζονται μι
κρόν τράπεζαν ή άλλο τ’; σχετικόν επιπλον. 

φ. ιι.

ΜΩΣΑΤΚΟΝ Β
Δύο πλούσιοι εύρίσκονται ταζειδεύοντες ά- 

προσΐοκήτως έντός βαγονιού τρίτης θέσεως καί 
ώς Φαίνεται έντρέπουται άλλήλους έκ τής α

κολούθου ομιλίας των:
—Πάει καί τό καλοκαίρι καί αρχίζει ήδη ό χ-:ι- 
μών, κύρ Γιώργη, λέγει ό ε’,. Είμεθα είς τόν 
Νοέμβριον, κατόπιν ό Δεκέμβριος, ύστερον ό 'Ι
ανουάριος.. , κατάλαβες, άδελφέΚ . ..

__ Πώς; έκεΐ ο δμως, δπερ οέν δύναμαι νά έννο 
ήσω άπεϊπεν άφηρημένοι,ό άλλος είναι οτι ουδϊ- 
ποτι ό ’Ιανουάριος ήλθε πρό τοΰ Δεκεμβρίου.

— ... 'Ιατρός προσκληθείς εΐ: γεύμα κατί- 
φθαοε τελευταίος. Ένφ δέ διά τοΰ μανοηλίου του 
άφ^οει τόν ιδρώτα τοϋ μετώπου του:

—Ώ, αδελφέ, αυτοί οί ασθενείς μου μ’επί- 
θαναν σήμερον, τοΐς έλεγε, άγα-ακτών, μόλις 
τώρα τούς ξεμπεροευσα.

—Καί αΰριον; τον έρωτά ή σύζυγος του, αδη- 

μονοϋσα οτι δέν θά έχη έσοοον.
— Δι'α'οιον . . . . αύριον έχει ό Θεό’, κάποιος 

θά είναι εις τόν δρόμον τοΰ άδου.

— Μαμμά εέν μοΰ είπες αλήθεια οτι τά μι
κρά παιδιά τ' αγοράζουν οίγονείς, όταν οέν έχουν

— Πώς τό κατάλαβες;
— Νά, τό είπα τοΰ θειου, δπου δέν εχε: κα

νένα καί μοΰ είπε «είσαι τρελλός». Έγώ δέν 

έχω τά μυαλά τοϋ πατέρα σου.

Μεταξύ δύο άντιφρονούντω ;
Βεβαίως, Ιωάννη, άπόταν άποθάνης, θά με- 

ταβλν,θής διά τή: μετενσαρκώσεως είτε είς βουν, 
είτε εΐ; χοίρον.

—Δέν είνε βέβαιον. Σύ όμω; άφεύκτως θά 
μεταβληθής είς άνθρωπο ,

— Δ’.ατί; πώς τό ήνόησες.
— 'Αφού τώρα είσαι βόδι καί χοίρος, τό ε 

βεβαίω: θά γίνης άνθρωπο;.

Ό ’Αγησίλαος τήν μεσημβρίαν είχεν επιστρέ- 
ψ·ι έκ τοΰ σχολείου καί ο πατήρ του παλιν τον 

ήρώτησε:
—Αί, τί εμαθες σήμερον ;
—Τί έμαθα; Νά τόσα πράγματα μας είπε ό 

δάσκαλος.
—Δηλαδή ;
— Δηλαδή, είς τά Έλλη-ικά μάς εξήγησε τόν 

Ξενοφώντα, Κύρου παιδείαν, Ιστορίαν τοϋ Γρωϊ- 
κοϋ Πολέμου, μαθηματικά περί παραγωγής χρυ
σού ίσου όγκου τής γης καί αστρονομίαν εις πό
σον χρόνον γυρίζουν οι πλανήται τήν τροχιάν 

τθυί· Λ· -
—Να τόν πάρη ό διάβολος, κούτσουρα θα σας 

κάμη όλους καί χωρίς πεντάρα, όπως είνε καί αυ
τό; μέ τήν φιλοσοφία του. Κάθησε νά φας.

Φιλάρεσκος τις Κυρία ήρώτα γηραιόν καθη

γητήν; . . .
—Δέν είναι δυνατόν, σείς, κύριε καθηγητα, 

δστις τοσαύτην βαρύτητα έχετε κκί πείραν τοϋ 
κόσμου, νά δώσητι καλλίτερον ορισμόν τής γυ- 
ναικός καί νά μή μκς κατηγο.οϋν ώς Οψεις, 
έ/ίδνας, διαβόλους καί τά τοιαΰτκ. Πρός τό

σους άπετάνθην κα}....
— Δυστυχώ;, Κυρία μου. άπή τησεν ουτος, 

ούτ’ έγώ δύναμαι, καθοσον και εγ<·> ηοικήθην απο 

τά: γυναίκας.
— Μπά! καί σιΐ; καί τί έπάθατε·, παρακαλώ ;
__ Έξ αιτία: τω ε’γεινα δάσκαλος καί δέν 

ήδυνήθην νά τάς σωφρονίσω

— Καϊ πως φιλτάτη Ανεψιά μλ Ινε&υμή&ης 
τέλος πάντων καί ήλθες ;

— Ξεύρετε, Αγαπητέ μου θείε, πρόκειται νά 
νυμφευθώ καί ηλϋα να μοΰ δώοητε....

*0 θείος Ανήσυχος καί διακόπτων αυτήν άπο- 
τόμως.

— Νά ο ο ν Λ ώσ οι . . . τήν γνώμην μου βε 
βαίως.

Παράδοξος άπόκρισις :
Στρατιώτη; τις ήρώτα καπνοπώλην πόσον 

καπνόν θά τώ έδιδεν αντί έιό; πενταλέπτου.
— Τόσον, όσον νά κόμης ένα σιγάρον άπό 

τό ε.α αυτί σου είς τό άλλο, τφ άπήντησεν 
είρωνικώ; ό καπνοπώλη;.

— Ά, πολύ ώραια, δέχομαι τφ άπαντα ό 
στρατιώτης. Δόσε μου τόσο, δσον άπ’ έεώ είς 
το Γρανσ.αάλ, διότι εκεί άφησα το ένα αυτί μου.

jA,.
Ημέραν τινά ό βαθύπλουτος κ. Σ. έλεγε* 

εις τον θαλαμ.ηπόλον τυυ :
— Γί ζέστη ! κράτησον τό φόρεμά μου καί 

παράγγειλέν μου ένα παγωτό.
Καί τήν επαύριον.
— Σήμερον εχομεν σφοδρόν πονοκέφαλον, αί;
— Εγώ όχι, Κύριε, τφ άπαντοί διαμαρτυ- 

ρομενος ό ταπεινός θεράπων.
Καί έν έαυτφ προσέθεσε :
— Ωραία! "Οταν καψώνομεν, φροντίζει τόν 

εαυτόν του νά δροσίζη μόνονκαί όταν έ/ει πονο
κέφαλον θέλει νά συμπάσχω !

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

— Θέατρον Ν'εαπόλεως.
Ό λαμπρός θίασος «Μένανδρος» άνασυσταθείς 

ύπό -ήν διεύθυνσιν τοΰ κυρίου Διον. Ταόουλάρη 
κατά τήν θερινήν ταύτην περίοδον περιλαμβάνει έκ- 
τάκτως καλόν προσωπικόν, έκ τών Κυριών κ. 
Φιλίας Δούκα, Άργυροπούζου πρωταγωνίστριας, 
'Ελένης Χέλμη, Άγ. Πετρίδη, Ο. ’Ακράτου. Ε. 
Νικηφόρου μετά δύο μικρών Δων διά παιδικά μέρη 
καί Δ. Ταόουλάρη, καί έκ δέ τών άνδρών Κων. 
Σαγιώρ κωμικού, καί τών δραματικών Γ. Σταυρο- 
πούλου Γρ. Τασόγλου, Κ. Άγγελάκη, Π. Ι’α- 
βριηλίδου, Γ. Σκορδίζη, Σ. Χέλμη, Δ. Πολιτάκη 
Γ. Μαμία, 1, Βαλέττα, Σ. Σούλτσ, X. Παπαδο- 
πούλου καί τοΰ κ. Διον. Ταόουλάρη δστις θά δι- 
δάζη Τραγωδίας ξένας καί ήμετέρας. Ό διάκοσμος 
τής σκηνής πολυτελέστατος. Τό παρελθόν Σάβ
βατο-/ διά πρώτην φοράν έπαίχθη ή νέα κφμωδία, 
«Σφύριζε παρτέντζα». Τό δραματολόγιον περιλαμ
βάνει έργα πρωτότυπα π.χ. Λέων Χαμάρετος.— 
Οί Σαμουράϋ.— Κοινωνική Ζύμωσις.— Σεύλευ- 
κος καί τά Μακεδονικά κ.τ.λ.
— «έχτρον ΆΟήναιον.

"Ηρχισεν ήδη καί αυτό τάς παραστάσεις είς τό 
δροσερόν έν όδώ Πατησίοις Θέατρου μέ νέου 
καί άριστον προσωπικόν. Έπαιζε λίαν έπιτυχώς 
τήν κωμωδίαν Σίμ, Χάμ και ΊάφεΟ, κατσχει- 
ροκροτηθέντων τών ήθοποιών. Έκ τών Κυριών άνα- 
φέρομεν τήν Κ. 'Ολυμπίαν Δαμάσκου, ΙΙαντο- 
πούλου, Δαν Στέλλαν Δρακάκη, Δαν Μ. Ίωα- 
νίδου καί έκ τών Κυρίων Ε· Δαμάσκον, Σπ. Παν- 
τόπουλον, Π. Λαζαρίδην κτλ.
— θέατρου Πχντοπούλου. (Πλατεία Σν.τάγαατο;).

Τό περασμένου Σάόόατον ήρχισε τάς παραστά
σεις του δ θίασος τών Κων. Παντοπούλου καί Νί
κα μέ νέα πρόσωπα. “Επαιζαν δέ τόν Γϋρον τοϋ 
Κόσμου δστις ϋπερήρεσε καί πέρυσι, έφέτως 
δμως έπαίχθη με περισσότερον ζήλον. ’Επίσης έπαι
ζαν τό«Δουράν Δαιράνοείς τό δποίον έπίσης ό κ. Νι
κάς ή κ. Νίκα, καί ό κ. Παντόπουλος κατεχειρο- 
κροτήθησαν έπανειλημμένως,ωσαύτως καί ή γελαστή 
κωμωδία Δικηγόρος καί Μπακάλης, μέ Μπακάλην 
τόν θαυματουργόν Παντόπουλον.
— Ηέχτρον χΫμιος Άρνιώτου.

Ήρχισεν ήδη πρό πολλοΰ τάς παραστάσει« 
του ό Παναθηναϊκός Σύλλογος μέ νέα έργα. 
Πρώτον έπαίχθη τό Μπάλ-μασκέ,μέ πολύ μεγάλην 
έπιτυχίαν Ιδίως δέ κατε/ειροκροτήθησαν ή κ. Κου
κούλα, καί ό κ· ΠαπαΤωάνου ώς Πουλάρ. 
’Επίσης καί ό κ. Χέλμης ώς Ιατρός Βλάστω- 
νος. 'Επίσης έπαιζαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν. καί 
τό «Ποιος θά τό φορέση» κ. ά. π.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ
<. Μαγική βιζών.

Κάποιος τόν εμποδίζει ν 'αΰτοκτονήσβ.
— Πον είνε;

J. Αίνιγμα
Στάς οίκοδομάς μ’ ευρίσκεις 
8πως εϊμάι άν μ’ίφήσης· 
τό κεφάλι άν μοΰ κόψης 
στής φωνές 6’ μ’ άνταμώοης.

3. Αίνιγμα 
Εύχάριστον είμαι ττοτόν 
καί δι’έμοΰ τήν σιωπήν σου λύνεις 
μ’ £ν γράμμα δέ μέ κάνεις ποταμόν 
καί τότε ίσον θέλεις πίνεις !

3· Γρίφος
— θήκαι κέρα υΐα τάκ ! τόσοι 2ρ είμαι Ν.

4· Γρίφος 
Τό λαιμό νϋν ϊ£ οίνον 

5· Έλλειποσύμφωνον
. . ι . α . ι.ο. ..α.α

Κισσός

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΤΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΕΑ ται <886 —ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΠΘΕΙΣΑ ΤΩι <905

ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χεφάλαιοζ δρ. 2.000.000 ο'ζ.οσχερώί καχαβιβλημίνον

ΑΘΗΝΑΙ —ΣΟΦΟΚΛΕΙΟΝ

ΈργασΙαι :
Συνάλλαγμα.— Έπιταγαί έπ! τοϋ εξωτερικού.— 

Πιστωτικά! έπιστολαί.—Εισπράξεις.—Δάνεια.—Προ
εξοφλήσεις.— Καταθέσεις εις χρυσόν καί δραχμάς.— 
Ταμιευτήριου.— Φύλαξις τίτλων.— Άγοραπωλησίαι 
χρεωργάφων.—Χρηματιστικαί έντολαϊ.

Τμήμα εμπορικόν.
Προμήθειαι εμπορευμάτων.—'Αντιπροσωπεία! of- 

χων----- Πληροφορίαι Έμποριχαΐ.

s. π;η & ιΊΰϊϊΐΐπΓ 
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤ ΑΙ

'Οδό; Σιαδιού— νΥομισματοκοτε ίον
Λ.<Ε>ΜΝΛ-Ι

Κατασκευάζονται έ.δυμασίζι κατά παραγ
γελίαν τοϋ τελευταίου συρμού κα: ε·.; τήν εν
τέλειαν. Κοττική καί ραπτική λίαν έπιμεμελη- 
μένη. Υφάσματα πρόσφα α κζί τή; εποχής. Δο
κιμάσατε.

ΟΜΒΡΕΑΛΟΝ
ΖΗΣΗ ΤΣΙΜΩΝΙΔΟΥ

ΖχΧΑ_Λ.ΟΧΟΣ1 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ζ ΤΣΙΜΩΝΙΔΟΥ
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Τό πρώτον έν Έλλάδι ίδρυθέν ίν Ιτη <887

Άπαντα τά είδη Όμβρελλών ’Ανδρών 
καί Γυναικών άπαραμίλλου στερεότατος 
καί κομψότατος μέ τιμάς ασυναγώνιστους

ΤΙΜΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ — PRIX — FIXE

Τβλειόφοιτος -·ώ< Φυσικομαθηματικών 
λίαν πεπειραμένο; αναλαμβάνει παραίόσείς μα
θηματικών διά μαθητάς Δημοτικού, 
σχολείου καϊ Γυμνασίων.

'Ελληνικού

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ

Β.Π. 'Οδησσόν 'Επιστολή σας έλήφθη. “Εχει 
καλώς. — Κ. Σ. Βουκουρέστιον. Δελτάριον 
έλήφθη εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν. —Μ. Β. ’Αλε
ξάνδρειαν. Περίεργον πράγμα Φαίνεται διεύθυν- 
σΐς του εσφαλμένη ή δέν ζητεί γράμματά του άπ'ο 
το ταχυδρομείου τοΰ τελωνείου. 'Εξετάσατε κα! γρα- 

ψατέ μου. —Α.Α. Ρ e r α Δελτάριον έλήφθη, άπην- 
τήσαμεν περί χαλκωμάτων κ τ λ. — Μ. Ν. Χα λ- 
κίοα Εύχαριστοΰμεν.— A. Κ. Κάϊρον 
λησμονεϊται. Φωτογραφία δέν έλήφθη _ άνα- 
μένόμεν. — I. K.GourgOUf. — Δελτάριον έ
λήφθη αργά.Δυστυχώς προσελάίομεν ήδη άλλον.—Ι.Φ. 
Καϊρον. ’Επιστολή έλήφθη. Έχει καλώς. Προσε
χώς γράφομεν . — Δ. Σ. Μ ελίτ η ν. Μία συνδρο
μή έλήφθη, Γράφομεν.— Δ. Κ. Κ ω ν σ τ ά ν τ ζ α ν 
’Επιστολή καί φωτογραφία! έλήφθησαν. Εύχαριστοΰ- 
μεν. Έχει καλώς. Άναμένομεν νεωτέραν σας ώς γρά
φετε. Η. Δ.Ζάκυνθον ,'Επιστολή σας κα! χρήματα 
έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.·— Φ . Π.Τ. Αλεξάν
δρειάν. Σάς μεταφέραμεν αύτόθι. Έχει καλώς — 
Δ . Α . Κ ά ι ρ ο ν. 'Επιστολή έλήφθη. Έχει καλώς 
Προσεχώς γράφομεν έκτενώς. Φροντίσατε δι’ εργα
σίας.—' Δ . Π .Μ α σ α λ ί α ν. Συνδρομαί έλήφθησαν 
Εύχαριστοΰμεν. Παραγγελία σας έκτελεϊται προσεχώς 
Α.χ.θ. Κορυτζϊ. 'Επιστολή χα! χρήματα έ
λήφθησαν Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν.

«J* Έν Άθήνατς. Έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταντημάτων «Άνίστη Κωνσσαντινίδου.


