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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΛΛΣΙΣ
Οί άριθμοί τ&ν Λαχείων δημοσιευθήσωνται είς τδ έπόμε- 

ror φύΛΛον τής 4»Δβ»<«>ς, δπως δώσω/ζεκ τόν καιρόν χαί 
τήν τεΛενταίανπροθεσμίαν είς τούς έχ τ&ν χαθυστερούν- 
των Ιτι όΛίγων τήν συνδρομήν των χαί έπιθνμούντων νά 
Λ&βωσι μέρος είς ταΰτα συνδρομητών μας, χωΛυθέντων 
ΐσως έχ τοΰ χειμ&νος, νά άποστεΙΛωσιν ήμϊν ταύτην, διότι, 
ως προανηγγείΛαμεν, μετά τήν δημοσίευσιν τ&ν άριθ- 
μ&ν των Λαχείων, γενήσεται τήν έπομένην Κυριακήν ή 
χΛήρωσις, έν ή συμπερι.Ιηςρθήοωνται μόνον οί πΛηρώσαντες 
τήν έτησΐαν συνδρομήν των. "Ωστε δεκαπενθήμερος μόνον 
προθεσμία ένάπομένει. Ή Λοεύθυνσος

ΑΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΟΝ ΠΛΟΪΟΝ
«ΤΟ ΝΕΒΕΡΣΙΓΚ»

Έν προγενέστεροι; ψύλλοι; τή; «Φύσεω;» 
|ΐίν τινα περί τη; μέχρι τούδε-έπιτελεσθείσης 
τών ύπερατλαντείων θαλασ
σοπλοϊών καί τή; . προόδου.έν 
5ή σχετική κατασκευή τών γν 
γαντιαίων εκείνων ταχυπλόων, 
ατινα νϋν εκτελούσι τόν άνά 
•τον 'Ωκεανόν εκτεταμένου τού
τον πλοΰν. “Ηδη δέ χάριν πε- 
ριεργίας καί τή; επιστημονι
κή; χωρούση; όσημέραι προό
δου καί έν τφ κλάδιρ τούτφ . 
τή; ναυτική; τέχνη;, παρατι
θέμεθα ένταΰθα μετά τή; σχε
τική; είκόνο; τήν περιγραφήν 
τοΰ άρτι κατασκευασθέντο; μι
κρού άκαταποντΐατου σκάφους, 
δι’ ου τολμηροί τινε; θαλασσο
πόροι έξετέλεσαν άκινδύνω; τήν 
εκδρομήν ταύτην, ή; ή επιτυ
χία ίπέσυρε τήν προσοχήν όλο· 
κλήρου τοΰ ναυτικοΰ κόσμου.

*Η επιτυχία όμως τούτων, οφείλεται είς προγενεστέρα; τοι- 
ούτου είδους έκδρομά;,·’: αΐτινες δέν έστιρήβησαν κινδύνων, 
εξ ών τιναςθίλομεν άναγράψει. ένταΰθα πριν ή έπανέλθωμιν 
είς- ψήν περιγραφήν τοΰ έν λόγφ σκάψου;.

Τά ναυτικά χρονικά άναψέρουσι τήν τολμηράν διάβασιν 
τοΰ ’Ατλαντικού Ωκεανού διά τοΰ Homeward-Bound, 
μικρά; νορβηγικής λέμβου 6 μέτρων μήκους, 4 αμφορέων χω- 
ρητ. (τόννων, χώρο; 13 κυβ. μέτρων), ήτι; έν χρονικφ δια- 
βτήματι δέκα μηνών διήνυσε τόν άπό τοΰ λιμένο; τή; Νανά· 
λη; είς Δίβρην πλοΰν. Προ τή; εκδρομής δέ ταύτης προη- 
γήθησαν δύο ετεραι, ετι μάλλον περίεργοι, ή τού σκάφους 

έδημοσιεύσα- 
συντομεύσεω;

Κ- gras;

Άχαταπόντιστον πΛοϊον

Red - White - and-Blue τφ 1867, καί ή τοΰ Ναυτίλου. 
Τό τελευταΐον όμω; τοΰτο κατασκευαοθέν καί κυβερνήθέν ύπό 
τών αδελφών Andrews, οίτινε; άποπλεύσαντε; έκ Βοστώ- 
νη; άπεβιβάσθησαν εί; Χάβρην μετά τεσσαράκοντα πέντε 
ημερών πλοΰν, έναυάγησε έν La Bourdohnais διαρκούσης 
τής Έκθέσεω; τοΰ 1878.

Αί καταβληθεϊσαι προσπάθειαι ύπό τών ’Εκθέσεων προς 
τελειοποίησιν τού έλαφροΰ τούτου σκάψου; έπανελήφθησαν τφ 
1889 καί πάλιν ύπό τινων έκ Βοστώνης. Ή μία ήτο άπόρ- 
ροια στοιχήματος· © πλοίαρχο; Ροζέρ είχε στοιχηματίσει νά 
μεταβή έκ Βοστώνης εις τήν γέφυραν τών ’Απομάχων χω
ρίς νά έξέλθη ποσώς εκ τή; μικρά; τόυ λέμβου.

Ήτο εΰδία δτε άνεχώρησε καί έπί μίαν εβδομάδα ήδυ
νήθη νά βαυκσλισθή άπό τήν ελπίδα, ότι θά έμηδένιζε τά 
άνδραγάθήματα τών δύο συμπατριωτών του. Άτυχώ; τρι
κυμία έπιλθοΰσα τόν ώθησε πρό; τάς νήσους του ‘Αγ. Γε
ωργίου, εί; τά ύδατα τών όποιων έφέρετο τήδε κάκεϊσε έπι 
38 ημέρας. Ώφειλε τότε νά όμολογήση έαυτόν ήττημένον. 
Τυφλωθείς δέ ύπό τοΰ ήλιου, καταβληθείς ύπό τού πυρε
τού καί άνίκανο; νά κινηθή,άφήκε νά καταπέσ-η έξηντλημέ- 
νος εις τό βάθος.τή; λέμβου του. Ούτω διέκειτο, ότε μετά 
τέσσαρα; ήμερα; άγγλεκόν τι άτμόπλοιον συνήντησε καί πε- 
ρισυνέλεξε αύτόν καί τό πλόϊόν του καί τόν ώδήγησεν είς 
Νέαν Ύόρκην. Τοποθετηθεί; έν νοσο'κομείφ ό πλοίαρχο; 
Ροζέρ, διέμεινιν έν αΰτφ έπί 45 ήμέρα; μεταξύ ζωή; καί 
θανάτου, πάσχων δεινώ; μέχρι παραφροσύνης.

Τέλος άνέκτησε τήν ύγιείαν. ’Αλλ’έπανεΰρε άρά γι τό 
λογικόν του ; ’Επιτρέπεται ν’ άμφιβάλλη τις, διότι ένω αί 

άμερικανικαί εφημερίδες, αί- 
τινες διηγούνται τοΰτο, προσ- 
θέτουσιν, ότι κατά μήνα Σε
πτέμβριον ό πείσμων ουτος 
πλοίαρχο; παρεσκευάζετο νά 
έπαναλάβη τό·πείραμα, έν τού? 
τοι; φαίνεται, ότι κατέπεισαν 
αυτόν νά παραιτηθή τοΰ σκο
πού του, άφοΰ δέν ήκούσθη 
πλέον νά άνάφέρωσιπερί αύτοΰ. 

Έν τφ αΰτφ χρόνφ όμοια 
περιπέτεια συνέβαινεν είς Δα
νόν τινα πλοίαρχον, όνόματι 
Άλσεν, όστις έκ Κοπεγχάγης 
μετέβη εί; Χούλ, έπίση; διά 
λέμβου. Έξηντλημένον, θνή- 
σκοντα έκ πιίνης, συνήντησεν 
καί τούτον έτερόν τί πλοϊον, 
ούτινος ό πλοίαρχο; τφ παρέ- 
σχε τροφάς καί την συμβουλήν 

έν τη πρώτη εκείνη απόπειρα. Ό “Αλσεννά μή εμμείνη έν τη πρώτη έχείνη απόπειρα. Ό Αλσεν 
όμως έλαβε μέν τάς τοοφάς, ήρνήθη δέ τήν συμβουλήν, χαί 
δέν άπέτυχεν τοΰ σκοπού του, άφοΰ ήδυνήθη νά πραγματο
ποίηση τό ταξείδιόν του. Καί έσκόπει νά έπιστρέψη εις Κο
πεγχάγην διά τή; αυτή; όδού, άγνωστον όμως έάν ηκολού- . 
θησε τό σχέδιον τοΰτο.

"Οτι τόν πλοίαρχον Ροζέρ συνήντησαν είς τά πέριξ τής 
νήσου τοΰ *Αγ.  Γεωργίου, έτεροι έκ Βοστώνης, ό πλοίαρχος 
Ίωσία; W. Lavlor, «£; νορβηγό; ναυτικός, ό Χάνς Χάνσεν 
καί ό Έδ. Μάκ-Κίννεύ, ίπεχείρουν έκ περιτροπή; νά δια- 
σχίσωσι τόν 'Ατλαντικόν διά τών μέσων, άπερ διά νά ηναι
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ήττον παράλογα η τά τών προηγηθέντων, έδείκνυον τήν αύ
τήν θέλησίν καί όμοίάν τόλμην. Τό πλοϊόν των. δέν ητο 
απλή λέμβος,' άλλ*  ήτο-σκάφος 8 τόνγων, μήκους έν όλφ 
10^,98, έν δέ τφ έξάλω 9^,15, πρός, 3^,66 τής έν τφ μέσω 
εγκάρσιάς δοκού.τοΰ πλοίου καί 2^,45 τής πρύμνης. Είχεν 
άμιτακίνητον τρόπιδα' ή έξάρτησις αύτοΰ ήτο πλήρης. Ό 
Ιστός 12 μέτρων ύψους καί τά ιστία είχον επιφάνειαν περί
που 63 τετραγ. μέτρων.. Έκτος τού Ιστού ημιολίας, έφερε 
δύο φάρους (τρίγωνον ίστίον) καί εν" καταρρακτόν ξύλον. Τέ
λος το μικρόν yacht είχε τοΰτο τό πλεονέκτημα, πολύ τών 
.άλλων όμοιων του υπέρτερου, ότι έξήλθι τών ναυπηγείων 

' κατασκευασθέν ύπό ναυπηγού πρώτης τάξεως, τού κ. Λα- 
βλόρ, πατρός τοΰ κυβερνήτου τοΰ πλοίου.

Έχων ύπ’δψει ό Λαβλόρ τόν πλούν, ον προύκ«ιτο νά 
κάμη, κατ«σκεύασε τό yacht του έπί τή βάσει τών σχεδίων, 
,άτινα παρεδέχθη ό κ. Νόρτων, διά τά ναυαγοσωστικάπλοϊα 
τού συστήματος του, τά όποια κατά τόν ρηθέντα μηχανικόν 
βίσίν άκαταπόντιστα. Ώς έκ τούτου ε’δόθη καί τό όνομα 7V/- 
δβρσέ.γκ, (ώς μηδέποτε βυθιζόμενον) «ίς τήν κατασκευήν.

Πρός έπίτευξιν τού σκοπού, του, ό Νόρτων άφήρεσε τό 
έρμα, όπερ αντικατέστησε διά δεξαμενών ύδατος, πληρου» 
μενών αύτομάτως έν όλίγοις δευτερολέπτοις, μόλις γένηται 
ή καθέλκυσες τοΰ πλοίου είς τήν θάλασσαν. Τό ύδωρ «ύρίσκε- 
ται καθ’άπαν τό μήκος τοΰ ναυπηγήματος, ούτινος τόάνω 
μέρος είναι κενόν ή άκριβέστερον εκπεπληρωμενον έκ πεπιε
σμένου άέρος, τοΰβ’ όπερ ασφαλίζει τήν έδραιότητα τοΰ 
πλοίου.

Κατά τό μακράν αύτοΰ ταξείδιον τό Νεβερσιγκ έξετέλεσε 
τό μέρος του πάνυ έπιτυχώς. Αναχώρησαν έκ Βοστώνης 
τή 23η Μαίου, έφθασεν είς Χάβρην τή 28 ’Ιουνίου, καί άπό 
τής 4 Ιουλίου «ιχεν ίκτιθή έν τώ μικρφ όρμφ τής Έκθέ-· 
σεως, ένθα έκίνει τόν θαυμασμόν τών ναυτικών καί περιέρ
γων, διά τε τήν κομψότητά του καί την αντοχήν του.

Όσφ ασφαλές καί άν ήτο τό σκάφος καί όσφ εύτυχέςκαί 
άν ύπήρξε κατά τόν πλούν, ό επιβάτης «ν τούτοις κ. Μάκ- 
Κίννεϋ, υιός τοΰ ταμίου τής εταιρείας Νόρτ, εύρε τόν χρό
νον τοΰ ταξειδίου τούτου ολίγον μακράν, καί τήν έν τφ 
πλοίφ διαμονήν αρκετά κοπιώδη. Ώς προς τά τρόφιμα, 
ταΰτα συνέκειντο άπό κονσέρβας, το δε ύδωρ δέν τοϊς έλειψε, 
διότι «ίχον προμηθευθή τοιοΰτον μέχρις 65 λιτρών. Έν 
τούτοις ή έν τφ σκάφτε μαγειρική ήτον δυσκολωτάτη, διότι 
ήτο άδύνατος ή έν αύτφ είσκομιδή ανθράκων, έπειδή- το 
πλήρωμα ήναγκάζ«το νά εφοδιάζεται μέ πλίνθους άργιλλώ- 
δεις καί διατρήτους και χώμα άφλεκτον καί διάβροχον έξ 
έλαίου, όπερ τοϊς έδιδε, φαίνεται, πολλήν θ«ρμότητα καί 
ολίγον καπνόν. Άλλά νά άνάπτουν πΰρ εντός κογχύλης έκ 
καρυάς τόσον «ύκινήτου, ώς ήτο τό Νέβερσιγκ, καί έν τφ 
μέσφ τών βίαιων κλυδώνων τοΰ Ατλαντικού, δέν ητο ούτε 
«ΰκολον, ούτε φρόνιμον, καί οί τρεις πλοηγοί ήναγκάσθησαν 
ν’άρκεσθώσι κατά τό πλεϊστον του χρόνου είςτήνχρήσιν 
τών τροφίμων των. Ούχ ήττον οί κόποι αυτών καί αί προσπά
θειας άς. κατέβαλον, δεν παρεγνωρίσθησαν, τό δέ π«ίραμά 
των δέν έμεινεν άνευ αποτελέσματος, διότι ή επιτροπεία της 
Έκθέσεως άπένειμεν όρειχάλκινον μετάλλων είς τό εύτολμον 
πλοιάριον. Προσέτι δέ ό ύπουργός τών Ναυτικών επίτρεψε 
τφ κυβερνήτη τοΰ πλοιαρίου νά είσελθη το νέον τούτο σκάφος 
είς τό ν«ωρ«ϊοντούΧερβούργου, ένθα τόΝέβερσιγκεχρησίμευ- 
σεν ώς σχέδιον καί άντικείμενον μελέτης είς τάς μελλούσας 
προόδους τών τοιούτου είδους σκαφών.

Έκτ,ός . δέ τούτου δέν είναι ή πρώτη φορά, καθ’ ήν ή 
προσοχή τοΰ ναυτικού κόσμου έστράφη έπί τήν ναυπηγησιν 
τοΰ-συστήματος’Χόρτων, διότι έν έτιι 1885,έν Γαλλία, έπι- 
τροπή συνισταμένη έξ αντιπροσώπου τινός τού υπουργού,τοΰ 
συμβούλου τήςΈταιρίας τών ρυσιναυαγίων καί τών κ.κ.Nor
mand καί Qlaparede, ναυπηγών, παρέστη κατά τά πειρά
ματα τά γένόμενα κατ’ άρχάς μέν έν Χάβρη, είτα δέ είς 
τάς έκβολάς. τής Γιράνδης. Δώδεκα άνδρες δέν ήδυνήθησαν 
ν ’ άνατρέψωσι τό πλοίον, άνεγείραντες αύτό διά τών βρα
χιόνων. Έδέησε δέ νά μεταχειρισθώσι μηχάνημα ειδικόν διά 

νά το άνατρέψωσι, καί το πλοΐον έπανήλθεν «ίς την προτέ- 
ραν θέσιν έν άκαρεί,

Κατά τάς δοκιμας τοΰ Νέβερσιγκ έν έτει 1889, έπανέ- 
λαβον καί αυθις τό πείραμα, καθ’ ο προσδέσαντες «ίς την 
άκραν τοΰ ιστού καλών, «τάνυσαν, «ίτα δέ άποτόμως έτα- 
μον. Τό πλοΕον άνηγέρθη ,άν«υ ταλαντεύσεων. Ώς πρός την 
ναυπήγησιν αύτοΰ εύρέθη έξαίρετον, ώς καί εύστάθές.

Ή ναυπηγική έταιρεία Norton and Ship Building, ήτις 
«πΐ μακράν χρόνον παρετήρησε τά αποτελέσματα ταΰτα,έπεί- 
σθη, ότι έν τφ ριέλλοντι δέν θά κάτασκευάζωνται πλέον πλοία 
η κατά τό σύστημα τοΰτο. Έξετέθησαν δ’ άφ’ ετέρου τά 
σχέδια καί έν Νέα Ύόρκη πασών τών διαστάσεων, διότι ό 
ό κ. Norton βεβάιοϊ,ότι τό έαυτοΰ σύστημα δύναται νά έφαρ- 
ριοσθή τόσον έπιτυχώς «ίς τάς μέτριου μεγέθους ναυάγο- 
σωστικάς λέριβους, όσφ καί «ίς τά βωρηκτα τών 10,000 
τόννων. Ή αύτη δ’ έταιρεία ναυπηγεί ήδη σταθμεΐόν τι τα
χύπλοον, όπ«ρ κατά τούς διΕσχυρεσμούς της θά δύναται νά 
πλεύση άπό Νέας Ύόρκης «ίς Λ·.β«ρπουλ «ν εξ ήμέραις τό 
πολύ, καί όπερ κατασκευάζει, φυσικφ τφ λόγω, κατά τό σύ
στημα Νόρτων,δηλαδή τοιοΰτον,ώστε νά μή βυθίζηται ποτέ, 
άχαταπόντιστοκ. Έάν ό εφευρέτης δέν πλανδται, καί μέχρι 
τοΰδε τούλάχιστΟν, δέν φαίνεται νά βαδίζη έπί εσφαλμένης 
όδοΰ, η ανακάλυψές του αξίζει νά έφελκύση την προσοχήν 
τοΰ ναυτικού κόσμου. Φ. Π.

ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ TOY ΜΙΙΛΙίΜΟΥ KATA ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

Έν τη ιατρική Άκαδημ«ΐγ της Γαλλίας ό κ.Προύστ, ά- 
παντών «ίς τόν κ. Φόρ, κατά την συνεδρίασιν της 20 ’Ιανου
άριου, παρετήρησεν,ότι ή έπίδρασιςτοΰ δαμα-Ιιαμοΰ 
τελεσφόρος κατά της «ύλογίας. Ό κ. Προύστ κατέδειξεν «ιτα 
την ανάγκην τών καθάρσεων κατά πάσης μεταδοτικής καί 
επιδημικής άσθενιίας, ώς της οστρακιάς, της χολέρας, τής 
«ύλογίας. Τά μετά ταΰτα ούχ ήττον ούδέν ώφελοΰσι κατά 
τήν περίοδον τής προσβολής καί άναπτύξιως, όταν οί ταύτο
χρόνως προσβληθέντες ασθενείς ηναι πολυάριθμοι' © δαμα
λισμός ωφελεί καί επενεργεί, όταν γείνη έκ τών προτέρων, ότε 
καί παρακωλύει τήν έπίσκηψιν τοΰ νοσήματος ή καί αναχαι
τίζει τήν επιδημίαν έν τή γενέσει αύτής- Η έν Σεφίλδ καί 
Μόντρεαλ ένσκήψασα επιδημία κατέδειξε τόν κίνδυνον, δν δια
τρέχει πασα πόλις, έάν μή έκ τών προτέρων γένηται δαμα
λισμός τών κατοίκων, ώστε νά καταπολεμηθή η «ύλογία.

Ειτα όκ. Προύστ συνοψίζων τάπορίσματα, άπερ έξήγαγεν 
έκ τής μελέτης τοΰ τ« άγγλικοΰ καί γερμανικού νόμου, παρε- 
τήρησεν,ότιή τής νόσου έπίσκηψις, όταν έφαρμόζηται ό νόμος, 
είναι πολλφ έλαφροτέρα κατά 20 ο)ο, καί ότι ή απομόνωσες 
είς ούδέν συντείνει, ώς τοΰτο έξάγεται έκ τοΰ ότε οί έν Γερ
μανία ξένοι προσβάλλονται ύπό τής εύλογίας είκοσάκις πλέον 
τών Γερμανών, καίτοι τά τής άπομονώσεως μέτρα εφαρμό
ζονται έξ Ισου πάσι. Τοΰτο πηγάζει έκ του ότι δέν υποβάλ
λονται είς τόν δαμαλισμόν καί τόν άναδαμαλισμόν.

Έν 15αλλίφ ΰπάρχουσιν απομονωτήρια νοσοκομεία τών ίς 
εύλογίας άσθ«νών, ώς έν ΙΙαρισίοις, έν Μασσαλία, έν Βορδώ, 
ένΧάβρη, έν Λ,ίλλη κτλ., έν Χάβρη μάλισταή ύπηρεσία εξαι- 
ρέτως διεξάγεται, άλλά καί πάλιν ή νόσος μαστίζει τήνπόλιν. 
Καί έν Άγγλίμ τά παραπλήσια νοσοκομεία ούδέν παρήγαγον 
τών προσδοκωμενων αποτελεσμάτων, μάλιστα δέ καί έθεω- 
ρήθησαν ώς έστίαι τοΰ μιάσματος. Εάν εν Παρισίοϊς το νό
σημα εύρηται έν ύφέσει άπό τής συστάσεως τοΰ έν Όβερβίλ 
νοσοκομείου, τοΰτο πηγάζει έκ του δαμαλισμού και άναδα- 
μαλισμοΰ.

Ή ενεργητική δέ έπίδρασις τοΰ καταναγκαστικοϋ δαμα
λισμού εύχερώς άποδείκνυται, λέγει ο Προύστ, όταν ληφθώσιν 
ύπ’ δψιν οί έκ τής στατιστικής προερχόμενοι αριθμοί- Ού
τως έν τούτφ ή έκείνφ τφ μέρει τής Γερμανίας ή συνεπείς 
εύλογίας θνησιμότης άπό 341 είς 49 κατήλθεν,ότί ό άναδα- 
μαλεσμός έγένετο καταναγκαστικός. Έν Σουηδίφ ή έξ εύλο-
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ίας θνησιμότης ήτο 1973 επί ενός έκατομμ.υρίου κατοίκων; 
ιά τοΰ δαμαλισμού κατήλθεν «ίς 379 καί διά τοΰ κατανα- 
γκαστικού δαμαλισμού «ίς 183. Τούναντίον ή Ζυρίχη παρέσχε 
τό άντίθίτον όλως παράδειγμα. Ό λαός άντέστη κατά τού 

καταναγκαστικοϋ δαμαλισμού καί τότε έπανήλθεν άμέσως ή 
έπίτασις τής ένεκίν «ύλογίας Ονησιμότητος, συνάμα δέ καί ή 
επιδημία ή μαστίζουσα τά παιδία, άπερ δέν έδαμαλίσθησαν 
συνεπεία τής άρσεως τοΰ καταναγκαστικοϋ νόμου τοΰ δαμα
λισμού.

Σήμερον έν Γερυανία ό δαμαλισμός καί ό άναδαμαλισμός 
είναι αναγκαστικοί, καί διά τοΰτο ή έξ εύλογίας θνησιμότης 
είναι 2 έπί 100,000 κατοίκων. Έν Άγγλί^ι είναι καταναγ
καστικός μόνον ό δαμαλισμός καί διά τούτο ή θνησιμότης 
είναι τριπλάσια, έν Αύστρίαό δαμαλισμός είναι προαιρετικός 
καί ή θνησιμότης ύπερβαίνει τήν έν Γερμανίά έξάκις καί «ί- 
κοσιν. Έν Παρισίοις ή θνησιμότης είναι μ«ίζων τής έν Γερ
μανίά άπάσης.

Ή άπομόνωσις λοιπόν είναι ανεπαρκής, έπιβάλλεται άρα 
ό δαμαλισμός καί άνάγκη νά ήναι καταναγκαστικός, όπως 
άποβή τελεσφόρος καί άποκομίση ούτως ή άνθρωπότης όσα 
ούτος ύπό τόν τοιοΰτον χαρακτήρα ύπισχνεΐται καί παρέχει 
πλεονεκτήματα. Ό δαμαλισμός ούδένα συνεπαγόμενος κίν
δυνον είναι τό μόνον μέσον πρός τελεσφόρον καταπολε'μησιν 
τής «ύλογίας.

Τήν ιδέαν τοΰ κ. Προύστ ύπεστήριξαν καί άλλοι παρά τήν 
γνώμην τοΰ κ. Φόρ. διατεινομένου, ότι ό καταναγκαστικός 
δαμαλισμός π«ριστέλλ«ι τήν έλευθερίαν. Ίπ.

ΠΟΤΕ ΤΕΛΕΙΟΝΕΙ Ο ΑΙΩΝ

Εσχάτως ήγέρθη τό ζήτημα τοΰτο καί άντιφατικαί έγεν- 
νήθησαν γνώμαι, διεγείρασαι ούκ ολίγον έν Εύρώπη τήν πε
ριέργειαν τοΰ κοινού, άπορήσαν προς στιγμήν πότ« άρχεται 
ό εικοστός αιών, τήν Ιην ’Ιανουάριου 1900, ή τήν Ιην 
Τανουαρίου 1901 ;

Ό άγων κατέληξεν είς τήν παραδοχήν τής 1ης ’Ιανουά
ριου 1901, ώς άρχής τοΰ προσεχούς εικοστού αίώνος.

Καί όντως, διά ν’άποτελεσθή πλήρης αιών, άπαιτεί- 
ται χρονικόν διάστημα 100 έτών συμπεπληρωμένων, διότι 
τά εκατόν πρώτα συμπεπληρωμένα έτη άπετέλεσαν τόν πρώ
τον αιώνα, τό δέ εκατοστόν έτος ύπήρξε τό τέλος τοΰ πρώ
του αίώνος, έξ ού προκύπτει, ότι ό δέκατος ένατος αιών 
θά τελειώση τό μεσονύκτιον τής 31 Δεκεμβρίου 1900, καί 
ούχί τήν 31 Δεκεμβρίου 1899, ώς πολλοί έσφαλμένως πι- 
στεύουσιν έν τφ ΰπολογισμφ τών έτών. Κατά συνέπειαν δέ 
© εικοστός αιών θ’ άρχίση τήν Ιην ’Ιανουάριου 1901, όπως 
καί ο δέκατος ένατος αιών πραγματικώς ηρχισε τήν Ιην 
Τανουαρίου 1801, κάί άφοΰ τή κοινή καί όμοφώνφ γνώμη 
ό aiotr δηλοί περίοδόν συντετελεσμένων Ικατόν έτών.

Έκτος τούτου όμως υπάρχει καί μία έξήγησις, έγκαθι- 
δρύσασα «ν προηγούμενου, καί ταύτηυ άνευρίσκομεν ίν τινι 
επιστημονική σημειώσει δημοσιευθείση «ν τοϊς Χρονιχοϊς τοΰ 
γραφείου τοΰ Γτ<^·ρ. μήκους τού 1851, κσί φερούση τήν 
υπογραφήν τοΰ Φραγκίσκου Άραγώ. Έχει δ’ ούτως.

«Έν τινι ημερομηνία έτελείωσεν ό δέκατος όγδοος αιών ; 
»καί έν ποί<ί ήρξατο ό δέκατος ένατος ;

«’Εγείρεται ενίοτε αμφιβολία μεταξύ πολλών έπί τοΰ ζη
τήματος, «άν έν τή ήμερομηνία τής 28 Μαρτίου 1800, 
«παραδείγματος χάριν, είμέθα έν τφ δεκάτφ όγδόφ ή έν 
»τφ δεκάτφ ένάτφ αίώνι.

«Τό ζήτημα τούτο, καλώς έξεταζόμβνον, λύεται ώς έξής.
«Τό άντιπρόσωπεύον μίαν ημερομηνίαν έτος είναι τί> τρτ·

«εο< ή τό παρελθόν έτος; Όταν γράφωμεν, 28 Μαρτίου 
>1800, πρέπει νά' νομίζώμεν ότι ίφθάσαμεν «ίς τήν 28 
«Μαρτίου τοΰ 1800 έτους μή συ?ττΛβσθ&·τος ϊτι^ ή ότι από 
»τής άρχής τής χρονολογίας μάς παρήλθον ήδη χίλια όκτά- 

»κόσια ολόκληρα «τη πλέον τών μηνών ’Ιανουάριου καί Φ«· 
»βρουάρίου καί τών «ικοσιοκτώ ήμερών τού μηνός Μαρτίου 
»τοΰ έτους 1801 ;

«Πρός λύσιν τού ζητήματος, πρέπει νά έξετάσωμεν πώς 
ΰύπελόγισαν έν τή άρχή τής χρονολογίας μας, δηλαδή έν 
»τώ ύποτιθέμένφ Ιτει τής γεννήσεως τού ,’Ιησοΰ Χριστού. 
»Είναι πλέον ή βέβαιον, ότι τό έτος τοΰτο ΰπελογίσθη τό 
«πρώτον εής ίποχηΐ του, ούτως, ώστε γράφοντ«ς τφ 
»καιρφ έκείνφ τήν 28 Μαρτίου τοΰ 1, ένόουν τήν 28 Μαρ- 
»τίου τοΰ πρώτου έτους, όπερ δηλαδή πρό όΛίγου άρ· 
ϋΧ^τι, καί ούχί έτος συντετελεσμένον, παριΛθϊ»· ήδη, πλέον 
»τών μηνών ’Ιανουάριου καί Φεβρουάριου καί είκοσιοκτώ 
«ήμερών τοΰ μηνός Μαρτίου τοΰ έτους 2. Τούντεΰθεν 
οπροφανε'στατα προκύπτει, ότι άπασα ή ήμέρα τής 3.1 
«Δεκεμβρίου 1800 άνήκεν είς τόν δέκατον όγδοον αιώνα 
«καί ότι ό δέκατος ένατος ήρξατο μόνον τή 1η Ίκνουα- 
«ρίου 1801. Ή δέ χρονολογία αύτη δέον, τφ όντι, νά έρμη- 
«νευθή ούτως: τής πρώτης ήμίρας τοΰ ττονς δ801,
«και ούχί παρτΛθόντίύκ χι.Ιίων όχταχοοί^ν χαί. ίκδς itur 
~»n.Hor μιας ήμΐρας του Ιτους 1802.»

Άστήρ.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τά φύλλα έκ«ΐνα, τά πίπτοντα ώσπερ τά «τη μας, τά 
άνθη, άτινα μαραίνονται ώς αί ώραί μας, τά σύνν«φα, φ«ύ- 
γοντα ώςαί πλάναι μας,, το φώς εκείνο, όπερ άδυνατεί ώς ό 
νοΰς μας, ό ήλιος, ψυχόμενος ώς οί έρωτές μας, οί ποταμοί 
πηγνυόμενοι ώς ό βίος μας, «χουσι μυστηριώδεις σχέσ«ις μέ 
τάς τύχας μας.

X
Οί τής μ«σημβρίας άνεμοι άποβάλλουσι τήν θερμότητα 

των διερχόμενοι χιονοσκεπή όρη, καί «ί αναμνήσεις έρωτος 
«ίς γέροντος καρδίαν «ίναι ώς τό φώς τού ήλιου άντανακλώ- 
μενον είς τόν ειρηνικόν τής σελήνης δίσκον.

X
Ή πολιτική τής Αγγλίας άφορφ μόνον τόν ωκεανόν ή 

πολιτική τών γυναικών άφορφ μόνον τόν έρωτά. Ό έρως 
«ίναι ώκεανός διά τήν γυναίκα· ριπτόμ«θα «ίς όλους τούς, 
κινδύνους τής θαλασσοπλοΐας διά νά φθάσωμεν τέλος εις τήν 
ξηράν.

Άλλ’ ή γυνή πολλάκις «ίναι άμμος άστατος καί πολλοί 
ναυαγούν «πί τής άμμου, έν φ άτενίζουοι μετ’έλπίδος πρός 
τήν άκτήν.

X
Μόνον ό αμαρτωλός θεωρεΕ τόν θάνατον ώς σκελετόν, «νφ 

έξ εναντίας ό θάνατος ομοιάζει φαιδρόν καί άκμάζοντα 
νεανίαν, ώς ζωγραφίζουσι τόν θεόν τού έρωτος, — εκτός ότι 
δέν «ίναι τοσοΰτον πανούργος — ή δαίμονα ήσυχον καί κοι
νωφελή, όστις προσφέρων τόν βραχίονα «ίς τήν άπαυδήσα- 
σαν προσκυνήτριάν ψυχήν, διά νά διαβή τήν τάφρον τού 
χρόνου, τή άνοίγιι τά μαγικά άνάκτορα τής αιωνίου λαμ- 
πρότητος, καί μ«τά ταΰτα, φιλοφρόνως νεύσας, γίνεται ά
φαντος.

X
Έσο ποιητής ή καλλιτέχνης, βάψε τήν γραφίδα σου «ς 

τά χρώματα τού λυκαυγούς διά νά ζωγραφίσης τήν ανατο
λήν καί τήν δύσιν τοΰ ήλιου’ ψάλλ« τούς έρωτας τών άνθέων*  
περίγραψον τήν προδότιδα καλλονήν τής θαλάσσης, όταν 
γυνή παράφορος σε προκαλεΐ δι.’ ασπασμόν ήδονής· ίξύμνει 
αύτήν, όταν, έρωμένη ζηλότυπος καί προσβληθείσα^θελει τό 
παν νά παρασύρη ύπό τά κύματά της, — ούδεποτέ θά κα- 
ταστής τέλειος ποιητής ή καλλιτέχνης, έφ’ όσον δέν ζωογο- 
νήση τήν εικόνα σου διά τοΰ βλέμματος τής. γυν'αικός— 
τοΰ βλέμματος τής Ίουλιέττης πρός τόν ‘Ρωμάΐον.’

Άθήνησι, Μωϋαής.
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ΤΙ ΠΑΡΑ3ΕΝ0Ι ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΑΛΛΟί!

■—‘Ομιλήσατε, Κύριε, σάς ακούω.
— Λαμβάνω τήν τιμήν, Κύριε, νά σάς ζητήσω τήν χεϊρά 

τή; δεσποινίδο; Ούάτκινς, τή; ύμετέρας θυγατρός.
— Τήνχεϊρατή; Άλικης;
— Μάλιστα, Κύριε- ή αίτησί; μου, φαίνεται, σάς έκπλήτ- 

τιι. Συγγνώμην όμως, έάν δυσκολεύωμαι νά εννοήσω κατά 
τί δύνατ.αι αύτη νά σάς φανή παράδοξος. Είμαι 26 έτώνί 
’Ονομάζομαι Κυπριανός Μερέ. Είμαι μηχανικός τών Μεταλ
λουργείων, έξελθών μέ τόν β' βαθμόν έκ τή; Πολυτεχνικής 
σχολής. Ή οίκογένειά μου, έάν δέν ήναι πλούσια, είναι όμως 
έντιμο; κάί σεβαστή. Ό έν Άκρη πρόξενος τής Γαλλία; δύ- 
ναται νά επιβεβαίωση τούτο, έάν ή έπιθυμία σα; ή τοιαύτη, 
ώς καί ό φίλος μου Φαραμόνδος Βαρτέ, ό άτρόμητος κυνη
γός, ώ; γνωρίζετε καλά, όπως όλοι έν Γρικαλάνδη, θά ήδύ
νατο επίσης νά σάς διαβεβαιώση. Εΰρίσκομαι ένταΰθα έν έπι- 
στημονική αποστολή, έπ ’ όνόματι τής Άκαδημεία; τών Επι
στημών καί τής Γαλλικής Κυβερνήσεως. “Ετυχον κατά τό 
παρελθόν ετο; τοΰ βραβείου Ούδάρ, έν τφ Ίνστιτούτφ, διά 
τάς περί τής χημικής συστάσεω; τών ηφαιστειωδών βράχων 
τής Ώβέρνη; εργασίας μου. Τό περί τής άδαμαντοφόρου λε
κάνη; τοΰ Βαάλ ύπόμνημά μ.ου, όπερ είναι σχεδόν έτοιμον,, 
δέν είναι δυνατόν ή νά τύχη εύμενοΰ; υποδοχής παρά τφ 
έπιστημονικφ κόσμφ. Έπανακάμπτων έκ τής άποστολή; 
μου, θά κληθώ ώ; πρόσθετος καθηγητής τής Μεταλλουργική; 
σχολής τών Παρισίών, έφ’ φ καί ένφκίασα ήδη οίκημα, έν 
τή όδφ Πανεπιστημίου, άρ. 4, τρίτον πάτωμα. Οί μισθοί 
μου θά άνέρχωνται τήν πρώτην του προσεχούς ’Ιανουάριου 
είς 4,800 φρ. Τούτο δέν είναι κανέν Περοϋ, τίποτε σπου
δαίου πράγμα, τό γνωρίζω- άλλα μετά τής προσόδου τών 
προσωπικών μου εργασιών, πραγματογνωμονιών, ακαδημαϊ
κών βραβείων καί συνεργασίας είς έπιστημονικάς επιθεωρή
σεις, ή ωφέλεια αύτη θ ’ άποβή σχεδόν διπλάσιά. Προσθέτω^ 
ότι αί άξιώσει; μου είναι μέτρίαι, συνεπώς τίποτε άλλο δέν 
μοί χρειάζεται διά νά γίνω ευτυχής. Λαμβάνω, Κύριε, τήν 
τιμήν νά σάς ζητήσω τήν χεϊρα τής δεσποινίδο; Ούάτκινς, 
τής ύμετέρας θυγατρός.

Έκ μόνης τής έντονου καί άποφασιστικής ταύτης ομιλία; 
ήτο ευχερές νά έννοήση τις, ότι ό Κυπριανός Μερέ είχε τήν 
συνήθειαν νά βαίνη έν παντί άμέσως πρός τόν σκοπόν καί νά 
όμιλή ίλευθέρως. .

Ή φυσιογνωμία του δέν διέφερε τής έντυπώσεως,ήν παρ- 
ήγε τό λεκτικόν του. Ή φυσιογνωμία νέου, έπιμελώ; κατα- 

. γινομένου εις τάς ύψηλοτέρας επιστημονικά; θεωρίας, αιτινε; 
δέν παρεΐχον αύτφ διά τά; κοσμικά; ματαιότητας πλείονα 
τού άκριβώς:άναγκαίου χρόνου.

Ή βαθέως κεκαρμένη καστάνόχρου; κόμη τού, ό έν χρφ 
κεκομμένος ξανθό; πώγωντου,τό άπέριττοντή; έκλευκόφαιου 
λινού ταξειδιωτική; του ενδυμασίας, τό ψιάθινον καπέλλον 
του τών 50 λεπτών, όπερ εισερχόμενος εύγενώς άπίθεσεν έπί 
τίνος καθίσματος— καίτοι ό μεθ ’ ου συνωμίλει έμενεν άταρά- 
χω; κεκαλυμμένο; μέ τήν συνήθη αταραξίαν τών εθιμοτυ
πιών τής Άγγλοσαξωνική; φυλή;-—τά πάντα παρά τφ Κυ· 
πριανφ Μερέ έδήλουν πνεύμα σοβαρόν, ώ; τό διαυγές βλέμ- 
μά του ένέφαινε καρδίαν άπροσποίητον καί ήρεμον συνείδησιν.

Λεκτέον πρό; τούτοι;, ότι ό νεαρό; ουτο; Γάλλο; ώμίλει 
τήν ’Αγγλικήν άπταίστως, ως νά ίζησεν έπί μακρόν χρόνον 
είς τά; βρετανικωτέρα; κομιτία; τού Ηνωμένου Βασιλείου.

Ό κ.’Ούάτκινς τόν ήκουε καπνίζων μακράν twtar, κα- 
θήμεόΟ'ς έπί ξυλίνου ανακλίντρου, τήν μέν άριστεράν κνήμην 

εχων τεταμένην επί άχυρίνου σκίμπσδος, τόν δε αγκώνα στη- 
ρίζων εις γωνίαν τινά άκομψου τραπέζης, απέναντι πηλίνης 
φιάλη; μέ ζζικΜρακ χαί ποτηριού 'κατά τό ήμισυ πεπληρω- 
μένου έκ τοΰ οινοπνευματώδους τούτου ποτού.

Τό άτομον τοΰτό εφερε λευκήν άνάξυρίδα, επενδυτήν έχ 
χονδρού κυανού υφάσματος χαί ΰποκάμισον έχ φλανέλλας κι
τρινωπής, ανευ έσωχαρδίου καί περιλαίμιου. Ύπό τόν ύπερ- 
μεγέθη καστόρινον πίλον του, όστις έφαίνετο οίονεί βιδωμίΐος 
έπί της λευκόφαιου κεφαλής του, ,έστρογγυλούτο προσώπου 
ίρυθρόν καί έξφδηκός, τό οποίον θά ήδύνατο τις νά ύπο- 
λά&ρ,ότιητο περικιχυμε'νον άπό pxe.lte φραγκοστάφυλου. Τό 
πρόσωπον αυτό ήκιστα ελκυστικόν, διαπεπασμένον ποϋ κάί 
που ύπό άπεψιλωμένη; γενεεάδος, χρώματος, άγρώστεως, 
(παρουσίαζε δύο μικρούς φαιού; οφθαλμούς, οΐτινες δέν ίνε- 
φαινον ποσώς ύπομονην η αγαθότητα.

Πρέπει πάραυτα νά εΐπωμεν, πρός δικαιολογίαν τού"! κ. 
Ούάτκινς, ότι Ιπασχεν ούτος δεινώς εκ ποδάγρας- τοΰθ’δπέρ 
τόν ύπεχρέου νά κράτη τόν αριστερόν πόδα περιτετυλιγμένον 
εις όθόνα;- ή δέ ποδάγρα—-όχι περισσότερον εις τήν μεσημ
βρινήν ’Αφρικήν, όσον και εΐ; τούς άλλους τόπους —δέν έγεν- 
νήθη, όπως καταπραύνη τόν χαρακτήρα τών ανθρώπων, ών 
δάκνει τάς αρθρώσεις.

Ή σκηνή διεδραματίζετο έν τφ ίσογαίφ τοΰ υποστατικού 
τοΰ κ. Ούάτκινς, περί τήν 29ην μοίραν πλάτους τοΰ ’Ιση
μερινού καί 22αν μοίραν τοΰ ’Ανατολικού μήκους τοΰ Με
σημβρινού τών Παρισίών, έπί τοΰ δυτικού μεθορίου τής ελεύ
θερα; πολιτεία; τής Όράνζη;, πρός Β. τής Βρεττανικής 
αποικίας τής “Ακρης, εις τό κέντρον τής νοτίου ή Άγγλο- 
ολλανδικής ’Αφρικής.

Ή χώρα αύτη, ή; ή δεξιά όχθη τοΰ ποταμού Όράνζη 
σχηματίζει τό όριον' πρός τά μεσημβρινά μεθόρια τής μεγά
λης έρημου τοΰ Καλακαρή, καί ήτις τιτλοφορείται είς τούς 
παλαιού; γεωγραφικού; χάρτας ώςχώρα τών Gi'iquas, έκλήθη 
προσφυέστερον. προ δεκαετίας «Diamonds-Field» δηλ. τό 
πεδίον τών ’Αδαμάντιον.

Τό εντευκτηρίου, έντός τοΰ όποιου διιξήγετο ή διπλωμα
τική αύτη συνέντευξις, ήτο τόσφ αξιοπαρατήρητου διά τήν 
έκτροπον πολυτέλειαν ειδών τινων επίπλων, όσον καί διά τήν 
πενιχρότητα άφ’ έτερον λεπτομερειών τινων τής εσωτερικής 
διακοσμήσεως. Τό πάτωμα, έπί παραδείγματι, ήτο έξ απλής 
πεπατημένης γής, κεκαλυμένης όμως ίδώ κ’ έκεϊ διά πυκνών 
ταπήτων καί πολυτίμων γουκαρικα>κ. Εις τούς τοίχους, οί- 
τινες ουδέποτε ειχον καλυφθή ύπό ποικιλοτύπου χάρτου, 
έκρέμαντο εν μεγαλοπρεπές ώρολόγιον έξ έγγλύψου χαλκού, 
όπλα αξίας διαφόρων κατασκευών, αγγλικά χαλκογραφή
ματα, πλαισιούμενα ύπό βαρυτίμων περιβλημάτων. Σορΰς 
έξ όλοσηρικοΰ ήτο τοποθετημένος παραπλεύρω; τραπέζης 
έκ ξύλου αχρωμάτιστου, κάλλιστα δυναμένη; νά χρησιμεύσω 
καί διά τά; άνάγκας τού μαγειρείου. Τά καθίσματα, άπ ευ
θείας έξ Ευρώπης κομισθέντα, μάτην έτεινον τούς βραχίο
νας των πρός τόν κ. Ούάτκινς, όστις προΰτίμα παλαιόν τι 
εδρανον, όπερ άλλοτε ίδίαις χερσίν είχε κατασκευάσει. Εν 
συνόλφ όμως ή συσσώρευσι; τών πολυτίμων εκείνων αντικει
μένων και πρό πάντων τά έπί παντός επίπλου ατάκτως ερρι- 
μένα δέρματα τών πανθήρων, λεοπαρδάλεων, καμηλοπαρ- 
δάλεων καί αίλουρων, προσέδιδον εις τήν αίθουσαν εκείνην 
χροιάν άγενούς πλούτου.

Πρός τούτοι;, ήτο κατάδηλον έκ τού σχηματισμού τής 
οροφής, ότι ή οικία δέν είχε πατώματα, έξ ίνός μόνον ίσο- 
γαίου συνισταμένη· ώς πάσαι τοΰ τόπου εκείνου αί οίκίαε, 
ήτο καί αυτή κατεσκευασμένη κατά τμήματα έκ σανίδων 
καί άργιλλώδους γής, έστεγασμένη δέ διά ραβδώσεων έκ 
φύλλων κασσιτέρου τεθειμένων έπί τή; ίλαφρας της ξυλείας.

Έκτο; τούτου, ένόει πά; τις, ότι ή .κατοικία αυτή μό
λις είχε περατωθή. Πράγματι· ήρκει νά κύψη τις άφ’ ενός 
παραθύρου, διά νά παρατηρήση δεξι? καί αριστερά πέντ’ ές 
έρημου; οικοδομάς, όλα; τή; αύτή; άξια;, άλλα διαφόρου 
εποχή;, καί έν καταστάσει εσχάτου γήρατος, έπί μάλλον

| προκεχωρηκότος. Ήσαν τόσα» οικίαι, όσα; ό κ. Ουάτίανς

άίχεν άλληλοδΐαδόχω; οικοδομήσει, κατοικήσει,έγκάταλείψει, 
άναλόγω; τών ποικίλων εναλλαγών τή; τύχη; του, δεικνύου- 
σαι, ούτως είπεϊν, τά σχαΛοχάτιά τή; οικονομική; καταστά- 
-σεω; αυτού.

Άπαντα τά κτίρια ταΰτα κατεστραμμένα κατά τό μάλ
λον ή ήττον, άνυψοϋντο έπί χθαμαλού λόφου, κειμένου πλη
σίον -ίής συμβολή; τών ποταμών Βαάλ καί Μόντερ, τών 
-δύο έν τή έπικρατεία ταύτη τής Νοτίου .’Αφρική; κυριωτέ- 
ρων συρροών τού ποταμού Όράνζη. Έν τοϊς πέριξ, όσον ή 

■όρασι; ήδύνατο νά έπεκτανθή πρό; τό μεσημβρινο-δυτικόν 
καί βόρειον μέρος, δέν έβλεπέ τι; ή τήν πεδιάδα μελαγχο
λικήν καί γυμνήν. ‘Ο Βέλδ —ώς λέγουν οί εντόπιοι —έσχη- 
-ματίσθη έξ έρυθροειδοΰς εδάφους, ξηρού, κονιορτώδους, μό
λις έσπαρμένου άραιώς προ σπανιζούση; χλόη; καί τινων δε- 
ματίων άκανθωδών βάτων. Ή παντελής έλλειψι; δένδρων 
;«ίναιτό διακριτικόν ήμών τής θλιβερά; ταύτης δημοπιρεοχής. 

ότι ουδέ γαιάνθραξΏς έκ τούτου λαμβάνοντες ύπ’ όψει,

αγελών έκ βοών, αίγών καί προβάτων ή αληθή; διευθυντής 
άγρονομ.ία;.

Έν τούτοι; ό κ. Ούάτκινς ακόμη δέν είχεν απαντήσει εις 
τήν. αϊτησιν'τήν τόσφ εύγενώς, ·όσφ καί άπεριστρ’όφω-; γένο- 
μένην ύπό τοΰ Κυπριανού Μερέ. Αφού αφιέρωσε τρία του
λάχιστον λεπτά διά νά σκεφθή. άπεφάσισεν έπί τέλους ν’ά- 
ποσύρη τήν καπνοσύριγγα εκ τής γωνία; τών χειλέων τοι# 
καί έξέφερε τήν εξής γνώμην, ήτι; προφανώς δέν είχε πολύ 
μεγάλην ,σχέσιν πρός τό θέμα τή; ομιλίας. ·

— Νομίζω ότι 0 καιρό; θά μεταβληθή,. φίλτατε Κύριε ! 
Ουδέποτε ή ποδάγρα μου δέν μέ ίκαμέ νά ύποφέρω τόσον 
πολύ, όσον σήμερον άπό τό. πρωί. . _ ,

Ό νεαρό; μηχανικό; συνέσπασε τά; όφρύς, άπέστρεψεν 
έπί στιγμήν τό πρόσωπόν του καί ήναγκάσθη νά καταβάλη 
μεγάλην προσπάθειαν καθ’ έαυτόν, όπως μή άφήση νά φανή 
ή άπαρεσκειά του.

—-Θά έκάμνατι ϊσω; καλλίτερα νά κό^τήτε τήν τζινέβραν, 
κύριε Ούάτκινς ! άπεκρίθη ξη
ρότατα, δεικνύων τό άργιλλώ- 
δες σταμνίον. ούτινος αί επανει
λημμένα» έφοδοι τού τζιν.εβρο- 
πότου, έκένουν ταχέως τό περιε- 
χόμενον.

— Ν’ άπαρνηθώ τήν τζίνέ- 
βραν! By Jove! Ώραϊά μου 
τά κατεφέρατε, άνέκραξεν ό 
γαιοκτήμων. Μήπως έ’βλαψέ 
ποτέ ή τζινέβρα κανένα τίμιον 
άνθρωπον;... Ναι, γνωρίζω τί 
Ίέλετε νά είπήτε!... Θά μοΰ 
ίναφέρετε τήν συνταγήν τοΰ ια
τρού έκείνου,πρός ένα λόρδον δή- 
υ.αρχον, πάσχοντα έξ άρθροίτι- 
δος! Πώςώνομάζετο, νά ’δήτε, . 
ίκεϊνος ό ιατρός... Άβερνάτη;,' 
νομίζω, «θέλετε νά γίνητε κα·. 
λά ; έλεγε πρός τόν ασθενή του,.

| Ζήσατε μέ εν σελλίνιον τήν ή- 
μέραν, καί αυτό νά αποκτάτε 
διά τή; ίδια; εργασίας σας, τής. 
ατομικής!» Καλά καί ώραϊα 
είναι όλα αυτά.... ’Αλλά, μα. 
τήν γηραιάν μα; ’Αγγλίαν, έάν 
διά νά ήναί τις ύγιής επρεπε· 
νά ζή μέ'έν σελλίνιον τήν ημέ
ραν, πρό; τί τότε ή απόκτησες 
περιουσία;;.·· Όλ’ αυτά είναι 
άνοησίαι, άνάξιαι άνδρό; ευφυ
ούς, οιο; υμείς, κύριε Μερέ !... 

Τή>· οτιγμηκ έκείκην qrot&rTi θνρα καί reart(Ttf είοη.ίβε... <*,στί’. 1* ου όμιλεϊτε πλέον 
‘ " περί τουτου, σα; παρακαλ.ω!...

Τό κατ’ έμέ, θά προύτίμων ν’ άπέθνησκον αύτήν τήν στιγ
μήν!... Νά τρώγω καλά, νά πίνω καλά, νά καπνίζω μίαν 
καλήν πίπαν, οσάκις μοΰ έρχεται όρεξις, ιδού ή μόνιμου 
έν τφ κόσμφ άπόλαυσις, καί θέλετε νά τήν άπαρνηθώ ;

— Ώ! δέν τό υποστηρίζω ποσώς, άπεκρίθη ειλικρινώ; ό 
Κυπριανός. Σάς υπομιμνήσκω μόνον υγιεινόν τι παράγγελμα, 
όπερ θεωρώ ορθόν ! Άλλ’ ά; άφήσωμεν, εάν θέλητε, αύτήν 
τήν ομιλίαν, κύριε Ούάτκινς, καί άς έπανέλθωμεν εί; τό ει
δικόν αντικείμενου τής έπισκέψεώς μου.

Ό κ. Ούάτκινς, πρό ολίγου σχοινοτενής, έπανέπεσεν εις 
τήν βωβότητά του, άναδίδων σιωπηλός μικρά νέφη καπνού. 
Τήν στιγμήν εκείνην ήνοιξεν ή θύρα καί νεδνΐ; τις είσηλθε, 
φέρουσα ποτήριον έπί δίσκου.

Ή ώραϊα νεάνις, θελκτική ύπό τόν μεγάλον κεκρύφαλον, 
κατά τό έθος τών οίκοδεσποινών τού Βέλο, ήτο άπλούστατα 
ένδεδυμένη δι’έσθήτος λινής, πεποικιλμένης ανθεσιν.‘Ηλικία; 
19—20 έτών, λευκοτάτη τήν χροιάν, μέ ώραίαν ξανθήν

I
-καν υπήρχεν, επειδή ή διά θα
λάσσης συγκοινωνία είναι βρα
δεία καί δυσχερής, δέν θά πα- 
^αξενευθώμεν,άν ή καύσιμοςύλη 
έλλείπη και άν οί κάτοικοι ά- 
-νάγκάζωνται χάριν τών οικια
κών των άναγκών νά καίωσι 
τήν κόπρον τών ποιμνίων.

Έπί τοΰ μονοτόνου τούτου 
■βάθους, όψεως σχεδόν οικέράς, 
-έπεκτείνεται ό ροΰς τών δύο 
-ποταμών, τόσφ εΰρέων καί τό- 
-σφ όλίγον κρηπιδωμένων, ώστε 
αδυνατεί τι; νά έννοήση πώς 
■ούτοι δέν άρδεύουσιν δλην τήν 
πεδιάδα. Πρός - άνατολάς μόνον 
-ό όρίζων διακόπτεται άπο τά; 
άπομεμακρυσμένας οδοντωτά; 
κορυφά; δύο όρέων τοΰ Πλάτ- 
βεργ καί του Παάρδεβεργ, εις 
•τάς υπώρειας τών όποιων οξυ
δερκές βλέμμα δύναται ν ’ άνα- Η 
καλύψη τολύπας καπνού, κο- 
νιορτόν καί μικρά λευκά στίγ
ματα, καλύβας ή σκηνάς, πάν- 
τοθεν δέ μυρμηκιάν έμψυχων 
«ντων.

Έκεϊ, είς τόν Βελδ, εύρηνται J 
■άι πρός άνόρυξιν άδαμαντοφό- 
ρόι τόποι, ό Ντιτουάτσ-Πάν, ό 
Νιού-Ράτ; καί ό πλουσιώτερος 
ϊσω; όλων, ό Βανδεργάατ-Κόπζ. 
Τά διάφορα ταΰτα άδαμαντο- , 
ρυχεΐά, άσκεπή καί ίσα σχεδόν 
μέ τήν έπιφάνειαν τή; γής, συμπεριλαμβανόμενα δέ ύπό τό 
γενικόν όνομα «drydiggtligS» ή μεταλλεία ξηρά, άπέφερον 
άπό τοΰ 1870 άξια; τετρακοσίων· ώ; ίγγιστα εκατομμυ
ρίων, συνισταμένας εις άδάμαντα; καί άλλους πολυτίμου; 
λίθους. Ταΰτα εύρίσκονται συνήνωμ'ενα εις μίαν περιφέρειαν, 
ή; ή άχτι; εχει μήκος δύο ή τό πολύ τριών χιλιομέτρων, ή- 
δύνατό τι; δέ αρκετά ευκρινώς νά τά Ιδη διά τηλεσκοπίου 
άπό τών παραθύρων τού ύποστατικοΰ Ούάτκινς, όπερ δέν 
άπεϊχεν ή τέσσαρα μόνον άγγλικά μίλλια’.

Άλλως τε ύποστατικόνή επαυλις είναι όρο; πολύ ακατάλ
ληλος διά νά τιτλοφορήσωμεν ούτω τό κατάστημα αυτό, 
Λιότι ητο αδύνατον νά ίδη τ»; «ί; τά πέριξ τό έλάχιστον εί- 
•δος καλλιεργε.ία;· ώ; πάντες οί λεγόμενοι αγρονόμοι έν τή 
jQtopqi ταύτη τή; Νοτίου ’Αμερικής, καί ό κ. Ούάτκινς ητο 
μάλλον εί; ίξηυγενισμένο; άρχαβί^ιγκας, ήτοι ιδιοκτήτη;

1 Τό άγγλιχόν μίλλιον ίσιδυνχμεΐ μί 1,609 μέι?«<
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καί λεπτήν κόμην, μέμεγάλους λευκού; οφθαλμούς, γλυκεία 
καί εύχαρις τήν φυσιογνωμίαν, ητο ή προσωποποίησή της 
ύγιείας, της χάριτος καί της φαιδρότητος.

—- Καλή ’μέρα, κύριε Μερέ! είπε γαλλιστί, με έλαφράν 
βρετανικήν προφοράν.

— Καλή ’μέρα, δεσποινίς ’Αλίκη ! άπήντησεν ό Κυπρια
νός Μερέ, όστις ήγέρθη άμα τήείσόδφ της νέας; προσκλίνας.

— Σάς είδον ερχόμενον, κύριε Μερέ, ύπέλαβεν ή δεσποι
νίς Ούάτκινς, άφίνουσα νά φαίνωνται οί ωραίοι αύτής οδόν· 
τες διά μέσου γλοιωτάτου μειδιάματος, καί επειδή γνωρίζω, 
ότι δεν άγαπάτε την άσχημου τζινέβραν τοΰ πατρός μου, 
σάς φέρω όλίγην πορτοκαλάδαν, ευχόμενη νά τήν εΰρητε 

οσερωτάτην!
— Εισθε άπείρως θελκτική, δεσποινίς!
— ”Α ! αλήθεια, προσέθηκεν άφελώς, ποτέ δέν θά έφαν- 

τάζεσθε τί ή Νταντά, ή στρουθοκάμηλός μου, κατέπιε σή
μερον το πρωί ! Τήν έλεφαντίνην μου σφαίραν, μέ την ο
ποίαν κάμνω τάς επιδιορθώσεις τών περικνημίδων !... ’Ακρι
βώς, τήν έλεφαντίνην μου σφαίραν !... Είναι καλής κατερ
γασίας, τήν ξεύρετε, κύριε. Μερέ, καί μοι ήλθε κατ’ ευθείαν 
άπό τό σφαιριστήριον τοΰ Νεοΰ-Ράτς... Έ! αυτή ή λαί
μαργος Νταντά τήν κατάπιε σάν χάπι Δίχως άλλο αυτό 
τό διαβολεμμένον ζώον θά μέ κάμη μίαν ήμέραν ν’ άποθάνω 
εκ λύπης!

Διηγούμενη τήν Ιστορίαν της ή δεσποινίς Ούάτκινς, δεε- 
τήρει είς τήν άκραν τών γλαυκών οφθαλμών της μικράν α
κτίνα χάριτος, ήτις δέν έφαίνετο τεκμηριοδσα καί μεγάλην 
δρεξιν πραγματοποιήσεως τοΰ πένθιμου προγνωστικού της' 
ουδέ διά πολύ αργά τουλάχιστον! Άλλ’ αίφνης, μέ τήν 
ιδιάζουσαν ταΐς γυναιξί ζωηράν παρατηρητικότητα, ήπόρησε 
διά τήν σιωπήν, ήν έτήρουν ό πατήρ αύτής καί ό νεαρός μη
χανικός, ώς καί διά τήν τεταραγμένην έξ αμηχανίας όψιν 
των άμα τή έμφανίσει της.

—· Θά υπέθετε τις, κύριοι, ότι σάς ενοχλώ, τοϊς είπε. 
’Ξεύρετε, άν έχετε νά είπητε μυστικά, τά όποια εγώ δέν 
κάμνει ν’ ακούσω, φεύγω αμέσως!... “Άλλως τε, δέν έχω 
και καιρόν νά χάνω... έχω νά γυμνασθώ τήν σονάτα? μου, 
προτού φροντίσω διά τό γεύμα... Πλήν, άναμφιβόλως, κύ
ριοι, σήμερον δέν εισθε ομιλητικοί... Σάς άφίνω λοιπόν είς 
τάς καταχθονίους συνωμοσίας σας!...

Είχεν ήδη έξέλθει, άλλ’ επανήλθε, καί χαριέντως, καίτοι 
τό άντικείμενον ήτο έκ τών σοβαρωτέρων.

— Κύριε Μερέ, είπε, άμαθελήσητε νά μέ έξετάσητε περί 
τοΰ οξυγόνου, είμαι όλη είς τάς διαταγάς σας. Άνέγνωσα 
ήδη τρις τό κεφάλαιον τής χημείας, όπερ μοί έδώσατε νά 
μάθω, καί τώρα αύτό τό «σώμα, τό άερώδες, τό άχρουν, 
τό άοσμον καί άχυμου» δέν είναι πλέον καθόλου μυστηριώ
δες δι’ έμέ!

Έκαμεν ιίτα θελκτικήν ύπόκλισιν καί ή δεσποινίς Ούάτ- 
κινς ήφανίσθη ώς έλαφρόν μετέωρον.

Μετ’ολίγον, συμφωνίαι λαμπραί κλειδοκυμβάλου, άντη- 
χοΰσαι έκ τών μάλλον άπομεμακρυσμένων τοΰ διαλεκτηρίου 
δωματίων, άνήγγελλον, ότε ή νεάνις παρεδίδετο έξ ολοκλή
ρου είς τά μουσικά της γυμνάσματα.

("Επετβι συνέχεια)

Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΟΛΣ3

Ούτος εύρίσκεται κυρίως είς τάς διακεκαυμένας ερήμους 
τής Αφρικής, οπού έξασκών κυριαρχίαν σχετικώς άτάραχον 
καί ήρεμον φθάνει εις μήκος μέγιστον. Φρίττει τις άναγι- 
νώσκων έν ταΐς περιγραφαϊ; τών περιηγητών τών είσδυσάν- 
των είς τά ένδότερα τής ηπείρου ταύτης, πώς ο πελώριος 
ούτος όφις προβαίνει έν τφ μέσφ τών υψηλών φυτών καί τών 
θάμνων, έχων- ένίφίε πλέορ-τών εννέα· ποδών διάμετρον, καί 
όμοιάζων πρός μακράν καί ογκώδη δοκόν, κινουμένην μετά 
μεγάλης ταχύτητος.Διακρίνει τις μακρόθεν, σαλευομένην διά 
τών έπί τή διαβάσει του φυτών, αύλακα, ήν διαγράφει χω· 

ρών πρός τά πρόσω' αίάγέλαι τών ζώων, άτινα θηρεύει έν
τρομοι τρέπονται είς φυγήν, άμα ώς αίσθανθώσι αύτόν, καά 
όπερ προφυλακτικώς δύναται τις νά κάμη είναι νά θέση τό· 
πύρ είς τά φυτά, ήμΐφλεκταήδη έκ τοΰ καύσωνοςτοΰ ήλίου. 
Ό σίδηρος δέν έπαρκεί εναντίον τού κινδυνώδους τούτου 
δφεως, όταν ούτος παροξυνθή ύπό τής πείνης. ’Εκεί δέν δύ- 
ναταί τις νά άποφύγη τόν θάνατον ή καλύπτων. τόπον τινά 
άπέραντον έκ φλογών, αΐτινες έξαπλοΰνται μετά ταχύτητος 
εν τφ μέσφ τών σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν άπεξηραμμένων 
φυτών, έγείρων δ*  ούτως οίονεί πύρινον κατά τοΰ θηρίου ό- 
χύρωμα.

Δέν δύναται τφ δντι νά άναχαιτισθή ούτε ύπό τών είς 
τήν θάλασσαν έκβαλλόντων μεγάλων ποταμών, ούς συναντά, 
ούτε ύπό τών βραχιόνων τής θαλάσσης, τής όποιας τάς 
άκτάς επισκέπτεται συνεχώς· διότι κολυμβφ μετ’εύκολίας, 
ωσαύτως εν τφ μέσφ τών τεταραγμένων κυμάτων· καί μά- 
την άφ’ ετέρου θά έζήτει άσυλον έπί μεγάλων δένδρων, διότι- 
μετά καταπληκτικής ταχύτητος φέρεται μέχρι τών ύψηλο- 
τάτων κορυφών. Περ.ιελισσόμενος είς κορμούς δένδρων εγκα
θίσταται έπ’ αύτών είς διάφορα ύψη- καί μένει έκεϊ συνε
χώς έπί μακρόν χρόνον έν ένέδρςι, περιμένων μεθ’ υπομονής 
τήν διάβασιν τής λείας του- "Οταν, ίνα τοξεύση αύτήν, ή, 
ίνα πηδήση έπί τίνος γειτονικού δένδρου, εχη πολύ μεγάλη*  
άπόστασιν πρός ύπερπήδησιν, περιπλέκει τήν ουράν αύτοΰ- 
πέριξ ένός κλάδου, καί, άναρτών τό σώμά του έπεκταθέν 
είς τοΰτο είς είδος κρίκου, αίωρούμινος, καί διά μεάς «φορ
μών μετά δυνάμεως, επιπίπτει ώς βέλος έπί τοΰ θύματός 
του, ή έπί τοΰ δένδρου, έφ’ ού θέλει νά άναβή.

"Οταν άπαντά εχθρόν κινδυνώδη, δέν επιχειρεί νά άρχίσγι 
μάχην διά τών όδόντων, ήτις θά ήτο τότε άλυσιτελής δι” 
αύτόν άλλά ρίπτεται βιαίως έπί τού δυστυχούς θύματός τουν 
περιελίσσεται είς αύτό πανταχόθεν, τό συσφίγγει μετά το- 
σαύτης ισχύος ώστε νά τρίζωσι τά οστά του, μετά τοσαύ- 
της δυνάμεως, ώστε νά μή δύναται ούτε νά δραπετεύσμ, 
ούτε νά κάμη χρήσιν τών όπλων του, άλλά νά ύποκύψη είς 
τήν άνισον ταύτην πάλιν.

’Εάν τό μέγεθος τού έκπνεύσαντος ζώου ήνε λίαν Ικανό*  
διά νά δυνηται ό βόας νά καταπίν.η, αύτό διά' τοΰ μεγάλου 
χάσματος τού στόματός του, διά τήν εύχέρειαν ήν έχει όπως 
μεγαθύνη αυτό, καί τήν πλάτυνσιν ής σχεδόν όλον τό σώμά 
του είναι επιδεκτικόν, εξακολουθεί νά θλίβη τήν λείαν αύτοΰ 
καταβρωχθεΐσαν ήδη· κατασυντρίβει τα μέρη ταύτης τά 
πλέον συμπαγή· όταν δέ αδύνατή νά θραύση αύτά τήν παρα
σύρει κυλινδούμενος μετ’ αύτής, πλησίον ογκώδους δένδρου, 
τοποθετεί τήν λείαν του μεταξύ τού δένδρου καί τοΰ σώμα
τος αύτοΰ· περιβάλλει καί το μέν, καί τό δέ, καί μεταχει- 
ριζόμινος τόν όζώδη κορμόν του ώς είδος μοχλοΰ, καί κατορ- 
θόνει πάραυτα νά συντρίψη, καί νά άλεση, ούτως είπεϊν,. 
τό σώμα τού ζώου, τό όποιον έθυσίασε.

’Αφού δέ δώση είς τήν λείαν του τήν άναγκαιοΰσαν απα
λότητα, μηκύνει αύτήν έξακολουθών νά τήν συμπιέζη καέ 
έλαττόνει έπί πολύ τόν ογκον αύτής· εμβρέχεε αύτήν διά τοΰ 
σιέλου του, ή δι’ είδους ύγροΰ, τό οποίον άφθόνως εκκρίνει. 
Πλάττει, ούτως είπεϊν, διά τού σώματός του τήν άμορφο*  
ταύτην μάζαν συγκείμενη*  έξ άπαλών κρεάτων καί συντε
τριμμένων οστών. Ενίοτε ή λεία του εινε τοσοΰτον ογκώδης, 
ώστε δέν δύναται νά τήν καταβροχθίση ή διαιρεθεϊσαν είς 
ίύο· πρέπει νά χώνευση, τούλάχιστον έν μέρει, τό είσαχθέ*  

είς τό σώμά του μέρος όπως δυνηθή νά είσαγάγη τό έτερον 
καί πολλάκις βλέπει τις τόν μέγιστον βόαν, μέ τό στόμα, 
φρικωδώς άνοικτόν, καί πεπληρωμένον έκ λείας ήμισπαρά- 
κτου, έξηπλωμένον επί τής.γής, έν άδρανεία οία σχεδόν πάν
τοτε καταλαμβάνει αύτόν έπί τή πεψει. Α. Π. Β.

Ό δπνοι, διά τοΰ δποίου δ 0ίός άπιχοίμησι τδν Άδάμ, δπο>ί προ«οι- 
«ϋτΰ σύζυγον τήν Βϋαν, δέν διδάσκει τόν άνδρα, δτι όφείλει νά δύ

σπιστή πρός τήν δρ«σίν του x«l νά λαμβάντ; γυναίκα μό «κλεισμένους: 
τούς δφΟαλμού?, διότι δ γάμος είναι ΧαχεΓον ;

ΤΙΝί ΤΡΟΠφ Ο Κος DE BLOWITZ 
ΒΈΝΕΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔ0ΓΡΑΦΟ2

Πάντες γνωρίζομεν τόν κ. de Blowilz, τον έν Παρισίοις 
δεινόν, ανταποκριτήν τής διάσημου αγγλικής έφημερίδος ό 
Χρόνος (Times). Ό δημοσιογράφος ούτος έδημοσίευσεν ε
σχάτως έν τφ Harpers Magazine περιεργοτάτην διατριβήν 
τρέρουσαν ώς τίτλον ιιΤίνι τρόπφ εγενόμην ί^ημεριόογράρ/ος'», 
-ής περίληψιν μεταφέρομεν χάριν περιέργειας φδε.

Έν ετει 1868 ό αύτοβιόγράφος ούτος κατωκει έν Μασ
σαλία, όπου είχε νυμφευθή τήν θυγατέρα ταμίου τίνος τοΰ 
•πολεμικού ναυτικού, πολεμίου τή τότε ΐπικρατούση αύτο- 
κρατορική δυναστείγ. Ώς ξένος, ένόμιζεν εαυτόν αρκετά 
■έξησφαλισμένον άπό πάσης πολιτικής διαμάχης, όπόταν ά- 
-προσδόκητόν τι συμβεβηκός παρέσυρεν αύτόν έν ταύτη. Έ- 
πρόκειτο τότε νά ένεργήθώσιν έκλογαί καί διεδίδετο μετ’ ε- 
-πιτάσεως, ότι ό κ. Λεσσέψ θά έξετίθετο ώς υποψήφιος τής 
χυβερνήσεως. Έν τφ μεταξύ ό κ. de Blowilz έλάμβανεν 
επιστολήν από φίλον τού τινα, διαμένοντα έν Καίρφ, έν ή 
■συν τοϊς άλλοις τφ άνεκείνου ότι είς υπασπιστής τοΰ Ναπο- 
"λέοντος Γ’. είχεν άφεχθή είς Αίγυπτον καί έκφράσει τφ κ. 
Λεσσέψ τήν οριστικήν επιθυμίαν τοΰ αύτοκράτορος, όπως δε- 
;χθή τήν ΐν Μασσαλία υποψηφιότητά του. .

Ό κ. de Blowilz έκοινοποίησε τήν είδησιν ταύτην είς 
-τινα φίλον του δημοσιογράφον, όστις έσπευσε νά δημοσιεύση 
ταύτην άμέσως, τήν δ’ έπομένην αΰτη ένεποίησι τοσοΰτον 
■κρότον, ώστε τό σχέδιον έ-ναυάγησεν, καί ό Γαμβέτας έξελέγη 
■διά μεγάλης πλειονοψηφίας.

«Τήν δ ’ επιούσαν, γράφει ό κ. de Blowilz, νέον δημο- 
«σιογραφικόν τι όργανον έπετέθη έπί τούτφ κατ’έμοΰ διά 
βσφοδρότητος τοσαύτης, ώστε δυβανησχέτουν έπί τή άνοή- 
»τφ πράξει μου. Ξένος δε τήν καταγωγήν καί εντελώς άο- 
»πλος άπ.έναντι φοβεράς κυβερνήσεως, έφοβήθην άφ1 ένός, 
«κάί άφ ’ ίτέρου Ισχον τό θάρρος νά ένάξω· ίνώπιον τών δι- 
«καστηρίων τόν συκοφάντην μου.

« Έν τούτοι; έκέρδισα τήν δίκην, πλήν ότε ήλθεν ό και- 
«ρός τής άποζημιώσεώς μου, ή μέν έφημερίς αΰτη έγένετο 
βάφαντος, ό δέ συντάκτης αύτής είχε λάβη ώς άνταμοιβήν 
»,τών ύπηρεσιών του τήν θέσιν νομάρχου Βούενος—-Άϋρες».

Τότε ό νομάρχης τής Μασσαλίας κατεδίωξε τόν κ. de 
BlowitZ, καί έζήτησε τήν εξορίαν, του, ήν μόλις ούτος ή- 
δυνήθη ν ’ άναχαιτίβη δεά πολλών πρός τόν κ. Θιέρσον επι
στολών.

«Τοιαύτη ητο, έπιπροστίθησιν ό κ. de BlowitZ, ή πρώτη 
»πρός τό δημοσιογραφεΐν άπόπειρά μου, καί είχον πείση έ- 
πμαυτόν νά έγκαταλείψω τήν τοιαύτην πρόθεσίν μου, ότε 
»έτέρα τύχη μ’ άνέμενεν.

Ό κ. de Biowilz είχεν άποσυρθή είς μικοάν τινα ιδιο
κτησίαν του πλησίον τής Βαλάνς, όπόθεν εύγνωμοσύνης ε
νικά πρός τόν σωτήρα αύτοΰ καί εύεργέτην κ. Θιέρσον τφ 
απέστελλεν ενίοτε έ'ργράφωςτάς εντυπώσεις του, άς έσχημά- 
τιζεν έκ τής διηνεκούς άναγνώσεως τών Πρωσσικών έφημε- 
ρίδων.

« Έγνώριζον, λέγει, ότι άπό τού 1866, οί Χοχεντζόλερν, 
»άνέμενον περιπλοκήν μετά τής Γαλλίας καί δτι ούτοι 
βπροητοιμάζοντο άκαταπαύστως. Έγνώριζον, ότι ή Νότιος 
«Γερμανία έπιμελώς έπεβλέπετο ύπό τής Πρωσσίας, καί 
»προεβλιπον, ότι ό πόλεμος, έάν έκηρύσσετο, θ’ άπέβαινεν 
«ολέθριος τή, Γαλλί^. Πάσαι αί έπι,στολαί μου, άπέβλεπον 
»είς τό νά υπενθυμίζω τφ κ. Θιέρσφ φυσικάς συνέπειας καί 
«συμπεράσματα, άτινα καί αύτός προέβλεπεν.

Αίφνης ή καταιγΐς έξερράγη, αί πρώται καταστροφαι έ- 
πήλθον καί ό κ. de Blowilz, έγκαταλείψας τήν εξοχήν του, 
έτόλμησε νά διακηρύξη τήν άναπόφευκτον πτώσιν τών Βο
ναπαρτισμών. Τότε νέαι καταδιώξεις έπηκολούθησαν τήν 
τόλμην του, ότε ή ανακήρυξες, τής Δημοκρατίας έσταμάτησε 
τήν καταστροφήν του. Έγένετο δ’ άμέσως πολίτης, καί έκ- 
τότε άνηγ.ορεύθη δ»νός ανταποκριτής τού «Χρόνου τοΰ Λον
δίνου».

Φρΐ».

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ

• ΜΕΤΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

*0 Κύριος Δ... έπισκιφθείς τήν χήραν Κυρίαν Ελένην 
κατά τήν επέτειον τή; έορτής της, τή έλεγε μεταξύ τών άλ
λων, παρατηρών τό έπί τού τοίχου νεκρικήν σιωπήν τηροΰν 
ώρολόγιόν της.

— Έχετε πολύ ώραίον εκκρεμές, Κυρία Ελένη, καί θά 
ηναιίσως δώρον τού μακαρίτου.

— Μάλιστα, Κύριε, πλήνώς βλέπετε, δέν κινείται πλέον 
διότι δυστυχώς έχάλασεν ό μηχανισμός του.

— Ναί, τό βλέπω, είναι λυπηρόν τούτο, άλλά τί ώραίον 
έκκρεμες ήτο! καί διατί άρά γε έχάλασε; πταίει ίσως τό έλα- 
τήριόν του ;

Ή Κυρία Ελένη άναστενάζουσα:
— Τί πταίει τό έλατήριόν του, ,όταν.ό κατασκευαστής τού 

έδωκεν έφήμερον ζωήν.
"β ! άχνη άθωότης !

■ > ■ ΜΕΤΑ ΑΤΟ ΜΜΝΑΧ

Ή Κυρία Ελένη οδύρεται, ότε μία έξαδέλφη της εισ
έρχεται.

— Έπί τέλους, Ελένη, καταντφς άνυπόφόρος,. τή λέγει, 
δέν είξεύρω δέ κάί τί καλόν σοΰ έκαμε όπου τόν κλαίεις τόσον;

— Τί καλόν μοΰ έκαμε ; Κακόν δέν μοί έκαμε ούδέν, 
δπως.ήμην πριν τόν λάβω σύζυγον, είμαι καί τώρα.

Έ! λοιπόν ;
—· Λοιπόν, ίσα ίσα δι ’ αύτό τον κλαίω, διότι ούδέν κακόν 

μοΰ έκαμε...
“Ω ! ίπριπί νά τή κάμί> κακόν ! .

ΜΕΤΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΑΣ

*Η Κυρία Ελένη είναι όλως σκεπτική, ή δέ φίλη της Μα
ρία προσπαθεί νά τήν παρηγορή, άλλά εις μάτην.

Αίφνης ή θύρα κρούεται καί· ό κ. Πέτρος, φίλος τού μα
καρίτου, εισέρχεται.

— Έ ! τώρα, Κυρία Ελένη, θά διασκεδάσητε τήν λύπην 
σας, ιδού καί ό κ. Πέτρος.

Ή Ελένη μελαγχολικώς.
— Είναι κωφός!

Ό μακαρίτης Λήσμοντΐται

ΜΕΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΜΗΝΑΣ

*Η Κυρία Ελένη προσκαλεϊ τόν δικηγόρον τοΰ συζύγου 
της καί τφ λέγει:

— Σάς παρακαλώ, μίαν συμβουλήν. Μετά τόν θάνατον 
τοΰ συζύγου, ή γυνή iivat εντελώς έλευθέρα νά πράξη ό,τι θέ
λει ; Τί λέγουν οι Κώδηκες ;

— Εισθε εντελώς έλευθέρα.
— Νά λάβω σύζυγον όποιον θέλω ;
— "Οποιον θέλετε.
— Τότε θά ζητήσω σύζυγον κακόν διά’νά μή τόν κλαύσω

όταν άποθάνη. Ζ
Προψάσττς ίν βμσμεέαες /

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

91. Αϊνεγμα.
Τό σύνοΛόν μον <ρί.2ζαττ όπωρικόν άηΐοί, 
Kai όπτρ είς τήν θερινήν τό βΧέπεις ίποχή.
Έάν ό’ είς όνο θά προβής αύτό νά διαιρίσρς., - 
Εύθύς τήν σημασίαν μον, χαΜ, θά άπο^εσης. 
Καί τό μύν πρώτόν μ’ ήμισυ 'στά ζ&α θ ’ άπαντήσης. 
Mi τό ίναπομεϊνάν μον άνθος θά σχηματίσης.

Αίνεγμα.
Επίρρημα τό πρίϋτόν μον, άνθος τό όεύτερόν μον, 
Καί Κράτος τι Λαμπρότατο? δηΛοι τό σννοΛόν μου.

> .
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' ■ . ' V ΊΒ3· Έρώτ^σιφ.

Τις τών άρχαίων συνεγραψι Ρωμαϊκήν Ιστορίαν ;

04. Λογ4γριφος.

Εις. τάς θέσεις τών στιγμών νά τεθώσι τά κατάλληλα 
.ψηφία ούτως, ώστε καθέτως νά άναγινώσκηται το όνομα πε
ρίφημου τινός τών αρχαίων συγγραφέως, όριζοντίως δέ αρ
χαίου τινός βασιλεως της Μικράς ’Ασίας.

ΘΚ- ΧύνΟεσις.

Διά τών κάτωθι γραμμάτων τιθέμενων καταλλήλως νά 
βχηματισθή ρητόν τί τής αγίας Γραφής.

ΣΣ —Υ—00—MM—II—ΕΕ —Ω —HH —Π —ΣΣ
EE—II—Σ-Τ-Ι.

0β. ΙΤρύς συμ-πλήρωσιν.

.α-—.α.α—.ο.οι. — ..ω..αι 

5>Τ. Χυλλαβογριφος.
Τ — εν — ή — γ — μά — Τ — τ — αύτ — τ — έπη— 

«Ις — εν —. φδή — μ—- τρ·—101ος — β — δλον — ίνί — 
Στάκτη—- Κώς— Σύν^ έργα —— τ — ΐστοϊς— φσ—- εως.

Εΐς τόν πρώτον λύτην δ).ων τών αινιγμάτων δοθήσεται ώραιοτάςη 
είχών.

Δ. Βολωνένης

‘ Λύσεις τών έν τώ 40 φύλλω αίνιγμ.άτων.

80, ΑΙΝΙΓΜΑ

2Εάπων—Ίάπων—Απών.

"Ελυσαν αύτό οί έξ ’Αθηνών κ.χ. Κλεοπάτρα Νικολάου, Ν. Κουν- 
τούρης, 0 Ιχ Γαλαξιδίου κ. Ε. Παπαμακαρίου 0 έχ Κορώνης χ. Σ. 
Μπούκας, χαί δ έξ Αίγίου ΛουκάςΣχαρτσίλας ίερεύς,

Ούδείς ίλυσεν.

. 82.· ΚΥΒΟΛΕΖΟΝ

. 81. ΣΥΝΘΕΣΙΣ

X. Ρ ό α
0 ο «'■ ς
ο ύ κ ό

Ά β i α
"Ελυσεν αύτό ό έκ Κορώνης κ. Σ. Μπούκας.

83· ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ

·■ Ούδ’εΙς έλυσεν. ■ ■
8,4. ΛΟΓΟΓΡίΦΟΣ

’Λ ξεΐν’ άγγέλλειν Λακεδαιμ.ονέοις, οτι 

τ^δβ κεέμ,εΟοι, τοϊς ’κείνων ρήμ,αβι πειθόμενοι.

"Ελυσαν αυτό ό εξ ’Αθηνών κ. Ν. Κουντούρης καί ό έκ Κορώνης 
κ. Σ. Μπούκας. ' -

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣΦΓΣΕίΙΣ,,

I Ρ. Π ύ ρ νον.Δελτάριον χαίβυνδρομαί έλήφθησαν, εύχαριστοδμιν. 
—Β. X. X. ’Ενταύθα. Διεύθυνσις διωρθώθη ώς γράφετε.—Β. Μ. 
Μονεμβασίαν. "Εχει καλώς, θ’ άποτανθώμεν πρός έκεΐνον. Ζη
τούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν.—·Δ. Β. ’Ιτέαν. Φύλλα καί άπό· 
δειξ.ς άπεστάλη τή δεσποινίδι Β. Ο. Τ Γαλαξείδιον. Ήσυχιΐτε.—(I. 
Β., Π ύ ρ γ ο ν. Επιστολή έλήφθη.' ΣυνδρομηταΙ ένεγρίφηβαν, Φύλλα 

■άπό 1ης’Ιανουάριου άπεστάλησαν. Εδχαριστοΰμεν. ’Αναμένομεν λοι
πούς.—Γ. Ζ. Μ εσσήνην. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. 
Άπύδειξις στέλλεται βϋν παρόντι φύλλφ.—Σ. Σ. Α ϊγ ι να ν. Έχει 

καλώς. Άναμίνομεν. — Α. Γ., Μ ο νε μ β α σ ί αν. Επιστολή σας ί- 
λήφθη. Σ4ς γράφομεν. — Ε. Π. Λ ο ι δ « ρ ίκ ι ο ν. Συνδρομή σ«σ 
ίλήφθη. Σάς έγράψαμιν.—Ν. Π. Έρ μ ο ύ πό λ ι ν. Σάς ένεγράψχ- ' 
μεν. Εύχαριστοόμεν. Σειρά σάς άβιστάλη. Άπάδειξκ έν παρόντι. 
φόλλω. — Γ. A. Κ. Σπάρτην. ’Επιστολή σας έλνφθη χαί σάς εύ— 
χαριττοΟμεν πολύ. ΣυνδρομηταΙ ένεγράφησαν καί τοΐς άπεστείλαμεν 
σειράς φύλλων. Σάς έγράψαμεν.—Κ. Β. Μ ή λ ον. Σάς άπαντώμεν.. 
— S. G. Μ. G i ιι r g e νο. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξιν άπε- 
στςίλαμεν. Εύχαριστούμεν πολύ.

ΊΓ.οίς συνδρομ-ηταΐς τ^ς « Φύσεως.

Είς τό επόμενον ημών φύλλον θέλομεν δημοσιεύσει τούς' 
αριθμούς τών λαχειοφόρων δμολογιών τής’Εθνικής Τραπέζης,. 
τών σιδηροδρόμων της'Ανατολικής Ρωμυλίας κτλ. όδς ήδηέπρο· 
μηθεύθημεν, συνωδά τφ προγράμματι ημών, · Λά τάς υπέρ· 
τών πληρωσάντων έτησιαν συνδρομήν των γενησομένας προ
σεχείς κληρώνεις. Τήνδέ έπομένην Κυριακήν γενήσεται έντόρ- 
γραφείιρ ημών, ή κλήρωσις τών Αριθμών τούτων, οϊτινες θά: 
τύχωσιν είς 25 έκ τών πληρωσάντων συνδρομητών τής 4»ύ— 
βεως. "Οσοι έκ τών Κυρίων συνδρομητών μας. έπιθυμοΰσι 
νά χαρευρεθώσι δύναντάι νά προσέλθωσιν εν τοΐς γραφείοις- 
ήμών έν ώρα έγκαίρως όρισθησομένη, όπως ίδίόις όμμασιν 
άντιληφθώσι τής κληρώαεως. Προσεχώς δέ θίλομενδημοσι
εύσει καί κληρώσει χαί τούς έτέρούς 25 αριθμούς τοΰ λαχείον 
τής «.'Αρχαιολογικής Εταιρείας».

Τά όνόματα τών κερδησόντων τά ανωτέρω λαχεία θέλομεν 
έπίσης δημοσιεύσει είς τό μετά την γενησομένην ταύτην κλή- 
ρωσιν φύλλον, καί κρατήσει ενήμερους διά τήςΦύσεως τούς 
βυνδρομητάς μας καθ' όλην τήν έκκύβευσιν τών έν λόγω λα
χείων, ευχόμενοι ινα κερδίσωσιν.'Εντοιαύτη όμως περιπτώ· 
σει δέν πρέπει νά λησμονηθή, οτι 20 ψ εκτών κερδών προϋ— 
πελογίοθηύαν ύπέρ τής

Τοίς καθυστεροΰσι βτ6 τήν συνδρομ.ήν των.

"Ήδη καί μία άναγκαία ΰπόμνησις πρός τους μή καταβάλ
λοντας έτι τήν συνδροριήντων. '

Ούτε δίκαιον είναι, ούτε λογικόν, ούτε φρόνιμον, νά συμ— 
περιληφθώσι καί οίκαθύστεροΰντες. ετι τήν συνδρομήν των είς 
τάς παρεχομένας δωρεάς υΛό τής Φέϊιιειας υπέρ τών τόσον 
προθύμως, έύγενώς καί έγκαρδίώς ύποστηριξάντων και ύπο- 
στηριζόντων το ήμέτερον έργον και τους ήμετέρους αγώνας, 
ήτοι υπέρ περιοδικού συγγράμματος, τδ οποίον άπό τής πρώτης 
ήμέραςτήςέμγανίσεώς του είςτόνφιλολογικόνδρίί,οντα τοσοΰτον 
έζετιμήθη διά τε τόν1 τερπνόν, χρήσιμον και διδακτικόν αΰτοδ 
σκοπόν, ώστε αΰθορμήτως ένεγράφησαν 2000 σονδρομηταί.

Κατά συνέπειαν διά τελευταίαν φοράν λαμβάνομεν τήν τι
μήν νά είδοποιήσωμεν τούςένεκα λόγων ίσως ανεξαρτήτων τής 
θελήσεώς των καθύστεροΰντας έτι τήν έτησίαν συνδρομήν των νά 
σπεύσωσι νά μας άποστείλωοιν αύτήν άμέσως,διότι άπό τής Ιης 
Μαρτίου θ'άποκλεισθώσι τοΰ δικαιώματος τούτου καί θά δια
κοπή άμα ή αποστολή τοΰ φύλλου, καθότι άρχομένων τών 
κληρώσεων, πάντες οί εκκρεμείς λογαριασμοί θά έκκαθα- 
ρισθώσι πλέον. Παρακαλοΰμεν δέ τούς Κυρίους τούτους νά μή> 
άμελήσωσιν, άφοΰ μάλιστα ουδόλως άπίθανον,. η ευτελής συν
δρομή νά γίνρ πρόξενος μεγάλου καί απροσδόκητου κέρδους.

Η ΔίΒΓβΐΉειε

ΧΑΔΠΙΓΒ

Mvjvcalov οεκογενεεακον περιοδικόν

Έν Άθήναις έκδτδόμενόν.—"Ετος H.

Τό κάλλιστον τοδτο περιοδικόν, όπερ ήρξατο ήδη ώς οί— 
κογινειακόν νά εκδίδωται ύπό τήν επιμελή διεύθυνσιν τού ή- 
μιτέρου τακτικού συνεργάτου κ. Δημητρίου I. Καλόγερό— 
πούλου, περιλαμβάνει ύλην ενδιαφέρουσαν καί ποικίλην, α
ξίαν νά έφελκύση τήν προσοχήν πάσης έλλην. οικογένειας.

Συνδρομή έτησία 5 μόνον λρ. Διεύθυνσις: 'Οδός ίΐινα- 
κωτηιν άρ. 50._________ . ______ -

ΕΚ Τ0Γ ΤΓΙΙΟΓΡΑΦΒΙΟΓ ΠΛΡΑΪΚΕΓΛ ΛΒΟΝΗ

I

ί


