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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παγκόσμιον άστρονομεχόν έχκρεμίς, (μετ’ιίχόνοε), ύχό Φ. Π.— 
‘Αναχόλυφις φαρμάκου κατάι τοΰ καρκίνου. ύπό Ί«. — Μία 
έπιχρέτιια τής πέραν τοΰ Γάλλου Ινδικής, Βιρμανία χαί Βιρ- 
μανοί, ΰπό ’1λ. I. ΟΙχ. — Ό Μεσημβρινός Άστήρ ήή Γή τδ»ν 
’Αδαμάντιον, μυθιστορία ΙΟΥΛΙΟΥ BEEN). — Αϊηαις Πρώαοου στρα
τιώτου, ΰπό Κ. Α. — Ήχώ. Τάάνθρ<όπινονίν<ίστημα, ί ι- 
ρόν χβιμήλιον χλπ. — Ποικίλα. — ’Επιστημονικά παίγνια.

. Πείραμα 8εξιότητος (μετ' ιίχΰνων), ΰπό Φ. Π. -— Αίνίγματα. 
'Ανταποκρίσεις «Φόσεως».

ΠΙΓΚΟΙΙΙΙΟΝ αΤΡβΝΟΙΙΚΟΙΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙ

Χωρίς νά εισέλθώμεν είς τό ζήτημα τής εκλογής αρχικού 
τίνος διεθνούς μεσημβρινού, χαί είς τήν παραδοχήν μοναδι 
κής παγκοσμίου ώρας, περί ών ύφίστανται τό γε νΰν εχον,
σχετικαί συζητήσεις καί άνταλλαγαί 
σκέψεων μεταξύ τών αρμοδίων, έπι- 
τραπήτω ήμϊν νά γνωμοδοτήσωμεν, 
ότι καί ωφέλιμον καί ένδιαφέρον εί
ναι νά δυνάμεθα έν οίμδήποτε στιγ
μή νά γνωρίζωμεν τήν ώραν έν οίφ- 
δήποτε σημείφ τής υδρογείου σφαί
ρας μας. Είς πάντα έμπορον ή βιο· 
μήχανον παρίσταται πόλλάκις ή α
νάγκη νά γνωρίζη τήν ώραν ξένης 
τινός πόλεως, πρός οδηγίαν αύτοΰ, 
έάν λόγου χάριν, τό τηλεγράφημά 
του η ή επιστολή του θά άφικνήται 
τήν ημέραν ή τήν νύκτα, αυθημερόν 
ή τήν έπιοϋσαν άπό τής ήμέρας τής 
αποστολής της εις τόν πρός όν όρον 
της. Πάντες δέ γνωρίζομεν, ότι πά
σαι αί περιπτώσεις αύται δύνανται 
νά συμβώσιν είς τηλεγράφημα,ούτι- 
νος ο τοπος τού προορισμοΰ απέχει 
αρκετόν άπό τοΰ τόπου τής καταγω
γής,. καί ότι τοΰτο είναι συνέπεια 
τής περί έαυτήν περιστροφής τής γής 
είς είκοσιτέσσαρας ώρας.

Μολονότι δέ ή άναζήτησις τής ώ· ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

■Ρας οίασδήποτε πόλεως δεν είναι ζήτημα άλυτον ούτε δύ
σκολου, έν τουτοις πολλοί άδυνατοΰσί νά τό λύσωσι, είτε 
διότι δέν έχουσι προχείοως τά μέσα καί τάς αναγκαίας πρός 
τούτο πληροφορίας, είτε διότι δέν έχουσι τήν συνήθειαν τών 
υπολογισμών εκείνων, οΐτινες άπαιτοΰσι ποιάν τινα πράξιν 
και πείραν καί ητις δεν αποκτάται πάντοτε ευκόλως. .

.■ Επί τή σκέψει λοιπόν έφευρέσεως συστήματος τίνος, όπερ 
νά δίδη αμέσως καί ανευ ούδινός υπολογισμού τήν ώραν 
πάντων τών σημείων τού κόσμου, ό κ- Μ. Α. Γ. Ζουρδάν 
κατασκεύασε μηχάνημα κατάλληλον πρός τούτο, ουτινος 
ανωτέρω παρατιθέμεθα καί την σχετικήν εικόνα. Τό μηχά- 
νήμα τούτο άποτελεϊταί άπό σφαίρας πάριστώσης τήν γην, 
καί. εφ ης πάσαι αί πόλεις σεσημείωνται εύδιακρίτως, είς 
τρόπον, ώστε νά εύρίσκωνται ευκόλως. Ή σφαϊρα αύτη στη
ρίζεται έπί είδους, θρλου, ουτινος ή βάσις διαιρείται παράλ- 
λήλως τφ ισημερινφ τής σφαίρας, δίς είς δώδεκα κατά συνέ· 

χειαν ώρας, καί βαθμολογημένα^ συμφώνως τή κινήσει τής 
περιστροφής τής γής, ήτοι έκ δυσμών πρός άναάολάς. Καί 
τό μεν ήμισυ μέρος τοΰ παγκοσμίου τούτου πίνακος είναι 
λευκόν, καί παριστ$ τάς ώρας τής ημέρας, τό δέ έτερον ή- 
μισυ μέλαν, χαί παριστά τάς ώρας τής νυκτός. Ή σφαίρα 
αύτη, κινουμένη δι’ ελατήριού^όμοιου τοΰ έν τοϊς ώρολογί- 
οις καί εύρισχομένου εν τψ θόλω, εκτελεϊ ώς ή Γή καί εν τή 
αυτή πάντοτε διευθύνσει, πλήρη περί τόν άξονά της στρο
φήν είς διάστημα είκοσιτεσσάρων ώρών.

Τό όλον μηχάνημα ρυθμίζεται (χορδίζεται) καθ ’ έβδομάδα 
ώς τά συνήθη εκκρεμή ώρολόγια.

Έκ τής διαθέσεως ταύτης τοΰ συστήματος τούτου, εξά
γεται,ότι, όπόταν οίονδήποτε σημεΐον τής σφαίρας εύρίσκηται 
τοποθετημένου ακριβώς ίνωθι τής τοπικής τού ώρας, πάντα 
τα λοιπά θά εύρίσκωνται κατ’ ανάγκην απέναντι τής άντα- 
ποκρινομένης είς ταΰτα ώρας, καί ούτω κατ’ έξακολούθησιν 
θά συμβαίνη έφ’ όσον ή σφαίρα θά έκτελή κανονικώς τήν περί 
τόν άξονά της εικοσιτετράωρον περιστροφήν της.

Ή χρυσή βελόνη Λ δεικνύει τήν 
τοπικήν ώραν καί αντιστοιχεί πρός 
τινα χρυσοΰν μεσημβρινόν I, όστις 
διέρχεται τοΰ μέρους ένθα διαμένει 
τις. 'Οταν θελήσωμεν νά γνωρίσω- 
μεν τήν ώραν οίασδήποτε πόλεως, 
φέρομεν τήν πόλιν ταύτην πρό ήμών 
στρέφοντες βραδέος τό όλον μηχά
νημα, όπερ στρέφεται έπί τής βά- 
σεώς του, χωρίς τούτο νά βλάπτη 
τό παράπαν τήν πορείαν του. Τιθέ
μεθα τότε τήν δεξιάν άκραν.τοΰ αρ
γυρού μεσημβρινού Μ, ήτις είναι α
νεξάρτητος καί έλευθέρα έπί τοΰ κέν
τρου τής πόλεως, ή δε αργυρά βε
λόνη μ, ήτις συνέχεται, θά δείξη α
κριβώς τήν μέσην ώραν;

Αί λέξεις, ημέρα, νύζ, πρωία, 
εσπέρα, μεσημβρία, μεσονύκτιον,δει- 
κνύουσι τήν στιγμήν τής ήμέραςπερί 
ής πρόκειται, καί ήτις άλλως τε ση· 
μειοΰται ύπό τοΰ χρώματος τοΰ πί
νακος, άφοΰ πάσαι αί άνωθι τοΰ λευ
κού μέρους χώραι νοούνται κατ’ α
νάγκην έν τή ήμέργ εύρισ’κόμεναι, 

ενφ αί άνωθι τού ,μίλκνος μέρους χώραι νοούνται έν τή 
νυκτί.

Τό παγκόσμιον τούτο εκκρεμές δύναται νά χρησιμοποιηθώ 
έφ’ δλών τών σημείων τής υδρογείου σφαίρας, διότι άρκςϊ, 
ΐνα ή βελόνη τής τοπικής χώρας καί ό μεσημβρινός αύτής, 
οΐτινες δύνανται. νά μετάτίθηνται κατά βούλησιν, άντιστοι- 
χοϋσιν ακριβώς πρός τόν τόπον ένθα κατοικεί τις. ‘

Χρυσούς κύκλος διγρημένος είς 360*  παρίστησι .τόν ιση
μερινόν, ούτινος τό Ο ιύρίσκεται ΐπί τού τοπικοί» μεσημβρι
νού, είς τρόπον ώστε τά γεωγραφικά μήκη δύνανται κατά 
βούλησιν, νά μετρώνται, αρχήν ποιοΰντες άφ’ οίουδήποτε 
σημείου, λογιζομένου ώς αρχικού μεσημβρινού. Ό κινητός 
καί ανεξάρτητος μεσημβρινός Μ, έχδείκνυσι τά γεωγρ· πλάτη 
καί τάς. ζώναςΛ ών αί αποστάσεις δηλοΰσι τούς τροπικούς καί 
τούς πολικούς κύκλους. Τά δέ γεωγρ. μήκη, ών αί ώραι έν- 
δείκνυνται διά τής βελόνης μ τοΰ κινητοδ μεσημβρινού, ά·
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ναγινώσκόντάί'Ίπί τοΰ ισημερινού έν τή διασταυρώσει της 
■: βαθμολογημένης,άκρας. τοΰ μεσημβρινοί! τούτου.,

Τό-μηχάνημα τούτο, μη φέρον έλατήριον κινητικόν δύνα- 
ταί νά·παρέξή «ύτάξ πληροφορίας, άνεύίόμως 'της ένδεί- 
ξεως τή; τοπικής ώρας, έάν θέσωμεν'άυτό πρότερόν'διά τής 
χειρός είς την ώραν τοΰ τοπου έν <ρ κατοικοΰμεν, Έν γίνει 
δέ, έκτος των εκδουλεύσεων,;άς δύνάταί νά' παρέξη,’ή χρη- 
σιμότη; του .· υποδεικνύεται αναμφισβήτητος είς την διδα
σκαλίαν.

Τό ευφυές τοΰτο. σύστημα, τό ύπό τοΰ κ. Jourdan έκπο- 
νηθέν, δύναται έκτος τούτου κάλλιστα ν’ άντικαταστήσ/) τό 
,έκκρεμές, διότι είναι άντικείμενον ελκυστικόν, καί ευρίσκει 
την θέσιν του πα,νταχοΰ.. Φ. Π.

Έκ Βιέννης άναγγέλλεται, ό'ιι 4 καθηγητής Μόζετιγ άνεκίλυψε 
φάρμκκον κατά τοΰ καρκίνου, δπερ άνεχοίνωσεν ένώτιον τής £ται· 
ρίας των ιατρών. Ή «Νέα βιενναία ήμερήοίκ» έκτίθησι τά ύπό τοΰ 
καθηγητοΰ άνακοινιοθέντα ώείξήι:

Κατά τό 1883. λέγει ό καθηγητής Μόζετιγ, «υνέλαβον τήν έξής 
ιδίαν. Γνωστού ό,τος, δτι ή αύξητις τοΰ νεοπλάσματος έρείδεται έπί 
τής μάλλον ή ήττον ταχείας άνχπτΰξεως τών έν τώ νιοπλάσματι 
Ιδιαζόντων κυτταρωδών στοιχείων, τούτου δέ προερχομίνου έκ τοΰ 
πυρήνος τών ιδιαιτέρων στοιχείων διά του τρόπου τής διαιρέσεως, 
έάν δυνατόν νά έπιδράση τις παρακωλυτικώς έπί τού άκαισίου 
ζωϊ«αθ φαινομένου τών πυρήνων τών κυττάρων, δέν θά άπεχλείετοή 
πιθανότης, νά άνασταλή ή τοΰ νεοπλάσματος άνάπτυξις ή καί ή 
ρίκνωσις τοΰ όγκου διά θανατώσεως τών πυρήνων τών κυττάρων. 
Άφ’ έτέρου γνωστού δντος, ότι σχευασίας κακοήθων νεοπλασμάτων, 
όπως καταστήσωμκν προσιτοτέρας τή μικροσκοπίχή έξετάσει,χρωμα- 
τίζομεν, ώς ίπί τό κλειστόν, διά τοΰ ύσγίνου (κρίμέζι) ή δι’ άλλων 
ανιλίνης βαφών, δέν ήτο δυνατόν νά έπιδιωχθή ό χρωματισμός 
τοΰ νεοπλάσματος έν αύτώ τώ σώματι;

Άπητεΐτο άπλοΰν πείραμα πρός τοΰτο.
Ό κ Μόζετιγ έξέλεξεν ύλην άνιλίνης καθαρεύουσαν έξ άρσενικοΰ 

καί (δοκίμασε τήκ ένέργε',αν αύτής έπί άνδρός π.ιντηκοντούτους,όστις 
έφερε έν τή καμπή τοΰ σκέλους νεόπλασμα, ίσομέγεθες πρός πορτο- 
κάλιον, ανοικτόν καί άνεπίδεκτον έγχειρήσεως. Τό πείραμα έπέτυχε· 
διότι μεθ’ίκανάς ένίσεις τό νεόπλασμα συνεστάλη, δ δέ άαθε>ής, 
ίαθείς, άηήλθε τοΰ νοσοκομείου. Βιώσας δ-' έπί έν έτι έτος ήδυνήθη 
νά έκτελή άνενοχλήτως πάσας αύτοΰ τάς έργασίας, μηδεμιάς δέ ύπο- 
τροπιάσεως έπελθούσης, άπέθανεν έχ φλεγμονής τών πνευμόνων.

Άλλ' ή θεραπευτική αΰτη βκευασία, ώς παρατηρεί ό Μόζετιγ, 
προύκαλεΐ δυσάρεστα έπί τοΰ οργανισμού άποτελέσματα, καί άνεζή · 
τησεν έτέραν βαφικήν δλην, πλήν μή είρών κατάλληλον φάρμακον, 

- ήσχοληθη είς ίτερα πειράματα,άναβαλών τάς σχετικάς έργασίας μέχρι 
τοΰ παρελθόντος έτους, ό'ιετό έν Δαρμστάττη κατάστημα Μέρα προτ- 
ήγαγεν είς τό έμπόρων νέαν βχφςκήν δλην τήν <Μεθέλ βωλέτ·, 

. κληθεΐσαν πυοκτανίνην. ’Επειδή δέ έδεδαιοΰτο, ότι ή νέα υλη 
οΰδόλως βλάπτει τόν Οργανισμόν, θ Μόζετιγ έπανέλαδε τά πειρά
ματα, ών τ’ άποτελέσματα επί δύο άσθενών έπέδειξε τή εταιρία τών 
Ιατρών κανά τήν προκειμένη*  συνεδρίαν καί συγχρόνως έποιήσατο 
ίχθεσιν περί έτέρων τριών περιπτώσεων, έν αίς έπετεύχθη θαυμαστή 
βελιίωσις- Τή δλγ έχρήσατο ό καθηγητής μέχριτοΰδε ένύδαρεϊ δια
λύσει καί κατά συγκέντρωσιν 1 : 1000, 1 : 500 καί 4 : 300. Πιστεύει 
δέ ότι δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν άχινδύνως καί ίσχυρόεεραι 
δόσεις.

Οί άσθενείς,διαρκουσώ*  τών ένέσεων, οδτε άλγηδόνας αισθάνονται, 
οΰτε πυρέσσουσιν.

Άναντιρρήτως αί ένέσεις πρέπει νά έκτελώνται μετ’ άντισηπτικών 
προφυλάξεων, ώστε τό'πλεόνασμα νά διαβραχή βαθμηδόν ύπό τής 

f βτφινής ύλης'. Παρεγχυματώδεις όγκοι δέν ρήγνυνται, άλλά ύφίσταν- 
τάι ρίκνωσιν, όί δέ έπ-.πόλαιοικαί έξηλκωμένοι έκκρίνουτιν έφ’ Ικανόν 
πολλήν ύλην χαίέπί τέλους ρικνρΰντάι ωσαύτως. Ό χρωματισμός τών 
όγκων όφεϊλει συχ.νάχις νά σπανπληφθή πρός έπίπυξιν ταχυτέρων άπο- 
.τελε9μάτω.ν../Ο_Μόζε»γ ένήργει τάς ένίσεις καθ’ ήμέραν ή έκάττην 
τμίτην ήμέραν έχ τριών ή Ιξ γραμμαρίων. «Αί παθήσεις, περί ών έποι- 
«σάμήν ίχθέσιν, δέν ιάθησάν ίτι, λέγει ό καθηγητής, άλλά βεβαίως 

' έβελτιώθηάαν -όδσιωδώς χαί έλπίζιται ή παντελής ΐάσις.
\ .·;/ ............... . Ίπ. ■

Οί ψευδείς φίλοι όμοιάζουσι τούς άμαξηλάτάς,. τούς οποί- 
όυς έδρίσκεί άίς πάντοτε είς τήν θέσιν των μέχρι; όύό ήλιος 
λάμπει,\καίοΐτίν<ς γίνονται άφαντοι άρια' τόν ουρανό*  κα- 
λύψή θύελλα.

ΜΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
. ΤΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΤ ΓΑΓΓΟΤ ΙΝΔΙΚΗΣ

ΒΙΡΜΑΝΙΑ και ΒΙΡΜΑΝΟΙ

Α’
Γεωγραφική θέτι;. — Όρη κ»ί ποταμοί· — Δύο <5ρ«τ τοΰ £το««. — 16 net 

49 βαθμοί. — £εληνιακοί μήνες. — Πιρίοίοι τής. ήμίρα?.·—Στιγμή 
xai τέταρτον. — Τό Τίγγ. = Αί αορυραί. = Μέταλλα καί γαιάνίρακες. 
— Τϊ» καί Wood oil. — Κροκόδειλοι καί δφεις. — Pivixspoi καί έλέ- 
φβ,τε?; _ Ό «κύριας τοΰ ούαβνίρ,ν ίλέφαντος.,. — Λευκοί έλίφαντες
καί Βικτωρία. = Ό λευκός πίβηκος καί ό Δίρδιν.

Ή πέοα*  τοΰ Γάγγου ’Ινδική είναι, έκ τών χωρών τής 
ασιατικής ηπείρου, ή όλιγώτερον γνωστή είς .τόν γεωγραφι
κόν κόσμον,δι’ ημάς δέ τούς όλως αγεωγράφητους Έλληνας, 
μία.τών μυθικών εκείνων χωρών,ας άπαντώμεν είς τά παρα
μύθια τής Χαλιμά; η καί ένίοτε είς τάς φαντασιώδεις διη
γήσεις τής προμάμη; μας. Ή μεγίστη αΰτη χερσόνησος δέν 
εύρίσκεται έν τούτοι; «ς έντελή βαρβαρότητα*  ναι μέν β 
ιθαγενής πολιτισμός της ούδεμίαν έχει ομοιότητα πρός τον 
ήμέτερον, άλλ’ ούχ ήττον συντελεί καί αύτός αρκούντως είς 
τήν εξημέρωσιν τών οπωσδήποτε αγροίκων κατοίκων αύτής. 
“Αγγλοι καί Γάλλοι έχουσιν ήδη σημαντικά; αποικίας, άλλα 
τό πλεϊστον τής χώρας κατέχουσι μεγάλαι αυτόνομοι έπικρά- 
τειαι, ών μία, ή περί ής πρόκειται Βιρμανία.

Ή μεγάλη αύτη επικράτεια τής .νοτιοανατολικής ’Ασίας 
κατέχει τήν ΒΔ γωνίαν τής'μεγάλης χερσονήσου ’Ινδοκίνας, 
εκτεινόμενη μεταξύ τής 18° 30’ καί 27° 25' Β.Π. άφ ένός 
καί 90° 22' καί 97° Α.Μ. άφ' έτέρου. Κατέχει τούτέστιν 
έκτασιν πλέον τοΰ */ 4 τής χερσονήσου καί ίσοΰται προς το 
όκταπλοΰν περίπου τής έλευθερας Ελλάδος.

Τά βόρεια τής χώρας, τά καί όλιγώτερον γνωστά, είναι 
ορεινότατα, τά δέ μεσημβρινά λοφώδη η πεδινά. Εκ τών 
οροσειρών αύτής σπουδαιότεραι είναι τά όρη ή
Άνοπεχτονοΰ, διασχίζοντα από Β. πρός Ν. ολόκληρον τήν 
χώραν καί εχοντα μέγιστον ύψος 7000 ποδών,καί τά ΠατχόΙ, 
άποτελοΰντα τό βορειοδυτικόν όριον τής επικράτειας. Η 
χώρα αύτη περικλείει ίδίρ: σημαντικούς ποταμούς, ώς πάσαι 
σχεδόν αί χώραι τής ’Ασίας, πλήν τών δυτικών. Έκ τών 
ποταμών τούτων ό ’/ρα£άΑ?σ, όστες, κατά μεν τον στρατη
γόν Fythce, πηγάζει έκ τών όρέων τής Σινικής ΑΑγγ·ταίν, 
κλάδου τών Ίμαλαύων, κατά δέ τούς Ούίλκοξ καί Βούρλ- 
των εκ τώ*  μεσημβρινών ύπωρειώ» τών ορεων Πατχοΐ, του· 
τέστ’ιν είς 20° Β.Π. και 97° Α. Μ., είναι ποταμός ορμη
τικός, σχηματίζω*  περί τάς έκβολάς του μίγα J/Jra καί χυ- 
νόμενος είς τόν κόλπον τοΰ Μαρταβάν διά δέκα στομάτων. 
Ό ποταμός ούτος είναι πλευστός επι 840 μίλια από τών 
εκβολών του· κατά δέ τούς ΰετούς εχει βάθος 50 ποδών καί 
ρεύμα όρμητικώτατον μέ ταχύτητα πέντε μιλιών καθ’ωραν 
ΌΊραβάδης πλημμυρεϊ ώς ό Νείλος, καθιστώ*  τήν δι’αύτοϋ 
άρδευομένην χώραν εύφορωτάτην. "Ετερος μέγας'ποταμός 
είναι όΔ’ιτούγγήΔ’α^ουέν,πηγάζωνϊσως εκ τών σινικών όρέων 
Τά,γγ-Λά.. Ούτος είναι όνομαστός διά τά κινδυνώδη καί πλα
τύτατα στόμιά, ών τό ανώμαλον γενν? τοϊς ναυτιλλομένοις 
τό δίλημμα ποΰ τελευτή ό ποταμό; καί ποΰ άρχεται ό κόλ
πος Μαρταβάν, είς ον έκβκλλει. Καί μεγάλων δέ λιμνών δεν 
στερείται ή χώρα- τινες μάλιστα τούτων είσι περίφημοι διά 
τό πλήθος τών κροκοδείλων, ούς διατρέφουσιν.

Έν Βιρμανία διακρίνονται άλλήλων δύο μόνον ώραι τοΰ 
έτους, ή ξηρά καί ή ύετώδης·'Κατά μέν τήν πρώτη*  ή ξη
ρασία είναι γενική καί έπιφέρει ένίοτε πολλάς βλάβας, *θ«  
ήτο δέ καταστρεπτιή, αν ελειπόν οί μεγάλοι ποταμοί, οί «ν- 
τως εύεργετοϋντες τήν χώραν διά τών. άφθονων ύδάτων 
των. Κατά δέ τήν δευτέραν, ίιάρκοΰσαν άπό Μαίού μέχρις 
'Οκτωβρίου, αί βροχάί είναι άφθονοι και αί πλήμμυραι συ- 
χνόταται. Τό ψύχος ε'ν Βυρμανίφ δέν είναι πολύ έπαισθητόν, > 
πλήν τών αρκτικών τής χώρας, διαρκεί δέ μόνον έπί ενα η 
δύο μήνας. ' · ■. '·*,.  ■■■ · α·

Τό κλίμα είναι γενικώς εύκραες και δγιεινόν. Εις τα ρο- ι 
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ρεια τής χώρας το θερμόμετρο*  δέν ανέρχεται πλέον τών 15° 
καί δέν κατέρχεται κάτω τών 7° Κ., είς τά κεντρικά ποι
κίλλει άπό 9°—16°, είς δέ τά μεσημβρινά ή θερμότης είναι 
τι μείζων, παραλλάσσουσα άπό 12°—35° καί πολλάκις κα

θιστάμενη ανυπόφορος καί αιτία δεινών άσθενειών, διότι, 
κατα τάς παρατηρήσεις τών "Αγγλων άποίκων, τό θερμόμε
τρου άνέρχεται πολλάκις μέχρι τών 45°—49° Κ.

Τό έτος οί Βιρμανοί διαιροΰσιν είς σεληνιακούς μήνας έξ 
29 καί 30 ημερών, προσθέτοντες καθ’ έκαστον τρίτον Γτος 
ε*α  μήνα μετά τον Αύγουστό*·  Τούς μήνας διαιροΰσιν είς 
δύο περιόδους την «περίοδον τής συμπληρώσεως» καί τήν 
«περίοδον τής διαλύσεως» .τής σελήνης. Λίαν περίεργος είναι 
ή διαίρεσις τών ημερών είς χρονικά; περιόδους, διακρινομένας 
δια συμβολικών φράσεων, ώς π.χ: «περίοδος, κάθ 1 ήν οί άδελ- 
φοί δέν δύνανται ν’ άναγνωρίσωσιν άλλήλους» (=τό σκο- 
τεινότδρον μέρος τής νυκτός) ή «ώρα, καθ’ήν τά μικρά πρέπει 
νά κοιμηθώσιν» (==ή άρχή τής νυκτός) κ.τ.λ. Στιγμή είναι 
ή διάρκεια μιας αναπνοής, τέταρτον δ’ ώρας ό χρόνος καθ’ 
δν κοχλάζει χύτρα όρύζης.

Μέτρον μήκους έχουσι τό τέγγ (leing), ίσούμενον πρός δύο 
γεωγραφικά μίλια. "Οταν ό Βιρμανός λέγη «θά κάμω μίαν, 
δύο, τρεϊς κορυφάς», εννοεί, ότι έχει νά διέλθη μίαν, δύο, 
τρεις σειράς όρέων.

'Η Βιρμανία «φθονεί μετάλλων παντός είδους, ένομίζετο 
μάλιστα μέχρι τινός, ότι και χρυσός εύρίσκετο ένταΰθα άφθο
νος, εξ εναντίας όμως ό χρυσός είναι έλάχιστος, άπαντώμε- 
νος μόνον έντός τής άμμου τών μεγάλων ποταμών εις κόνιν. 
ΕΙς τινα μέρη τής χώρας εΰρηνται καί ε’κλεκτόταΐοι γαιάν
θρακες, ώς καί πηγαί πετρελαίου έν Άρραχάν ίδίμ καί παρά 
τόν άνω Ίραβάδην. Καί οί πολύτιμοι δέ λίθοι δέν είναι σπά
νιοι έν Βιρμανία’ φημίζεται ίδίμ τό έβδομήκοντα μίλια πέ
ραν τής Μανδαλάη; κείμενον μεταλλεϊον, έξ ού εξάγονται 
περίφημα ρουβίνια.

Ή χλωρίς είναι ένταΰθα πλουσιωτάτη. Παχύσκια δάση 
καλύπτουσι τά πλεΐστα τών βιρμανικών ορέων, ί*έχον*αι  
πλεϊστα πολύτιμα ξύλα, ώς τό δένδρον Τεχ (τό teclona 
ijrandiis τοΰ Λινναίου) καί πολλά είδη τοΰ διπτεροχάρπου 
(diplerocarpus, καί αγγλιστί Wood-oil).

Τά ζώα επίσης είναι άφθονώτατα έν τή χώρο: ταύτη καί 
ίδια τά ερπετά, έξ ών σημειοΰμεν τούς παμπληθείς καί φο
βερούς κροκοδείλους, οίτινες οίκουσι τάς βιρμανικάς λίμνας, 
καί τούς παντοειδείς καί ιοβόλους όφεις. Ένταΰθα εΰρηται 
καί ό δίκερως ρινόκερως καί ό λευκός έλέφας. Οί λευκοί ούτοι 
ελέφαντες είναι πολεμικώτατοι, θεωρούνται δέ παρά τώ*  
Βιρμανώ*  ώς ζώα ιερά, καί τοσοΰτον σεβασμόν τρε'φουσι 
ποος αυτούς, ώστε ό μέν φόνος τοιούτου έλέφαντος θεωρείται 
εθνική καταστροφή, ό δέ βασιλεύς φέρει τούς τίτλους «κύριος 
τοΰ ουρανίου έλέφαντος», ή «κύριος πολλών λευκών ελεφάν
των». Ο συλλαμβάνων τοιοΰτον ελέφαντα λαμβάνει ώς 
αμοιβήν 5,250 φράγκων καί άναγορεύεται μανδαρίνος είς 
οίανδήποτε τάξιν καί άν άνήκη· εύνόητον όθεν ποϊοι κόποι 
καί δαπάναι Καταβάλλονται καί πόσοι κίνδυνοι άψηφοΰνται 
πρός ανακάλυψιν καί σύλληψιν τοΰ σπανίου τούτου ζώου, 
οπερτοσον εκτιμώσιν, ώστε θεωροΰσι μεγίστη*  τιμήν νά παρο- 
μοιάσωσί τινα προς λευκόν ελέφαντα. Έπί τούτω εύρίσκο- 
μεν τό έξής ανέκδοτον πρέσβυς τις τοΰ Σιάμ, έτέρου αύτο- 
νόμου κράτους τής Ίνδοσινικής χερσονήσου, θέλω*  *ά  κόλα- 
κεύση τήν βασίλισσα*  τής ’Αγγλίας, δέν έδίστασε νά είπη: 
«Δέν δύναται τις νά μή θαυμάση έπί τή ftltf τής αΰτοκρα- 
ϊτείραςτής ’Αγγλίας και νά μή έννοήση, ότι αΰτη κατά- 
» γεται πάντως έκ γενεάς βασιλέων θείων καί πολεμικωτά- 
» των, διότι ή μορφή της ομοιάζει τήν μορφήν περικαλλεστά- 
»του και μεγαλοπρεπούς λευκού έλέφαντος» 1

Μεταξύ 3έ τών διαφόρων ειδών τών βιρμανικών πιθήκων, 
σημειωτέος είναι ό λευκός πίθηκος περί τοΰ οποίου οί Βιρμα- 
νοί λέγουσιν: «Αυτός ό πίθηκος είναι άνθρωπος, όχι βέβαια, 
α> ωραίος, άλλ αδιάφορο*,  δέ*  είναι τουλάχιστον άδελφός 
» μας ». Θαυμάσιος όντως νόμος τής έξελίξεως, δ*  θά έζή- 
λευε καί αύτός ό Δάρβιν,

Τά
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ξασίας
Ή βιρμανική γλώσσα, ής αί πλιΐσται λέξεις είναι μονο-

σύλλαβοι, ώς τών πλειοτερων γλωσσών τής ανατολικής ’Α
σίας, στερείται γραμματικών τύπων, κλίσεων καί γενών πλήν 
έπί εμψύχων, ών παραδε'χονται δύο γένη, τό ίρρεν καί τό 
θήλυ. Ί1 βιρμανική είναι ή πλουσιωτέρα τών γλωσσών είς 
τά συνώνυμα. Δι’ έκάστην περίστασιν έχουσιν ιδίας εκφρά
σεις· προκειμένου,εν παραδείγματι, περί επισήμου τίνος προσ
ώπου, ουδέποτε λέγουσιν «άπέθανε», άλλα «επέστρεψεν είς 
τας χώρας τών Νάτσων», ήτοι τών πκιυμάτων. Τινες τών 
βιρμανικών φυλών, ώς οί Moreoi καί οί Ta.letrot, ομι
λούσε την άνναμικήν. Οί χαρακτήρες τής γλώσσης των 
είναι κυκλικοί, ώς περίπου οί ήμέτιροι, ώς συμβαίνει καί εις 
τάς γλώσσας πολλών άλλων ινδικών λαών. Γράφουσι δέ έπϊ 
φύλλων τοΰ φοίνικος τα^αποτ (Coryphaum braculifera). Βι
βλία έκ τοιούτων φύλλων ιύρηνται πολλά έν τοϊς Κουνγγ ή 
μοναστηρίοις, πραγματευόμενα ιδί«ρ ζητήματα αστρονομικά, 
κοσμογραφικά, Ιστορικά, ήπεοιέχοντα τεμάχια εγχωρίου μου
σικής ή ποιήσεως. Ή τελευταία είναι αρκετά ανεπτυγμένη 
παρά τοϊς Βιρμανοϊς, ήτε λυρική μάλιστα καί ή δραματική· 
καί άν πιστεύσωμεν τούς περιηγητάς, ή βιρμανική ποίησις 
περιέχει έμμετρους παραδόσεις ώραιοτάτας καί μύθους άμιλ- 
λωμένους πρός τούς τοΰ Λαφονταίν.

Πρώτη πρωτεύουσα τοΰ βιρμανικοΰ κράτους ύπήρξεν ή 
Πρύμη, ήτις φαίνεται, ότι εκτίσθη τετρακόσια ώς έγγιστα 
ίτη πρό Χριστού. Ή σημερινή πρωτεύουσα ΜαχδαΛάη κεϊ- 
ται διακόσια μίλια βορειότερου τών ερειπίων τής Παγάχ, ήτις 
καί αΰτη διετέλεσεν έδρα τής βιρμανικής αυτοκρατορίας περί 
τόν πρώτον αιώνα μ. X., καί τρία μίλια μακράν τής δεξιάς 
όχθης τοΰ Ίραβάδη έντός εύρείας τίνος πεδιάδος, περιστοιχί
ζεται δέ ύπό ισχυρών οχυρωμάτων μετά τάφρων άδιαβάτων 
καί φοβερών επάλξεων καί πύργων. Αί οικίαι αυτής πάσαι 
σχεδόν είναι κατεσκευασμέναι έκ ξύλων βαμβοΰ καί ϊστανται 
έπί χονδρών πασσάλων. Ή Μανδαλάη περιέχει.πολλά μονα
στήρια καί παγόδας (ναούς) καί κατόικεΐται ήδη ύπό έκατόν 
περίπου χιλιάδων ψυχών διαφόρων φυλών, έν οΐς ελάχιστοι 
τινες εύρωπαΐοι. "Αλλη σπουδαία πόλις είναι ή 'Papyour, 
ήδη άνήκουσα είς τούς "Αγγλους. Ή πόλις αΰτη ελαβε τό 
όνομα (Άέχ-ΛΓοιυ· = πόλεμος περατωθείς) υπό τοΰ περιφή- 
μου Ά2ονγγ·Μηοΰ6αΎ\ ’A.lcp-Πράχ, όστις κατακτήσας ο
λόκληρο*  ι;ήν Βιρμανίαν, κατέστησε ταύτην πρωτεύουσαν 
τοΰ βασιλείου του. Σήμερον ή '/’α)·χοί’χπροσονομάζεταν«Λί· 
βερπουλ τής ’Ανατολής» διά τό ζωηρό*  έμπόριον, όπερ ασκεί 
«τά τής .Εύρώπης, κατόικεΐται δέ ύπό 80—100,000 κα- 

’τοίκων καί έχει τόν ποικοιλώτερον πληθυσμόν πασών τών 
πόλεων τής ύφηλίου.

Κατά τούς πρό τοΰ ΙΣΤ’. αιώνος χρόνους ή Ιστορία τής 
Βιρμανίας είναι κεκαλυμμένη ύπό πυκνότατου πέπλου μυθο

λογημάτων καί φαντασιωδών διηγήσεων, έξ ών καθ σταται 
αδύνατον νά έξαγάγη τις βέβαια συμπεράσματα. Κατά τόν 
16ον αιώνα οί Πορτογάλλοι έλθόντες ένταΰθα ίδρυσαν αποι
κίαν έν Σνριάμ. Μετά τούτους, διωχθέντας όπότε τών έπι- 
δρομών τών εντοπίων και τής μεταξύ των διχονοίας. έπήλ- 
ονοξ πάσης ευκαιρίας δραττόμενοι"Αγγλοι, έν έτει 1680,καί 

ίδρυσαν άποίκισμα είς τό ακρωτήριο*  Νεγράΐς^ άποκαταστα- 
θέντες κατόπιν καί είς πολλά άλλα τής χώρας σημεία.

Καθ’ήν εποχήν εφθασαν ένταΰθα οί Ιίορτογάλοι, οΐ.Βιρ- 
ιανοί είχον κατακτήσει τό βασίλειον τοΰ ΙΙεγοΰ, άλλά μετά 

τινα χρόνον (1752) νικηθεντες ύπετάγησαν έίς τούς Πεγουα· 
νούς, άπό τών όποιων τούς έσωσεν ό προαναφερθείς ’Αλόμ- 
Ιίράχ ό έπικληθείς «Διώκτης», όστις είναι καί πρώτο; θεμε
λιωτής τής σημερινής Βιρμανικής έπικρατείας.

(Έπεται συνέχεια) Hi. I. Οεκ,
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. Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΒΡΝ. — Μετάτρκσις Δ. I. Κ-)

(Συνέχεια ΐδε προηγούμενον φύλλον)

— Έ/ λοιπόν, κύριε Ούάτκινς ύπέλαβεν, ό Κυπριανός, 
εις δν ή αξιέραστος αύτη έμφάνισις άνέμνησε τήν αίτησίν 
του—έάν ήτο δυνατόν ποτέ νά τήν λησμονήση. θά εύαριστη- 
θήτε νά μοι δώσητε μίαν άπάντησιν είς τήν αϊτησιν, ήν εί- 
χον τήν τιμήν νά σας απευθύνω;

Ό κ. Ούάτκινς άπέσυρε τήν καπνοσύριγγα έκ τής άκρας 
τών χειλέων του, έπτυσε κατά γής μιγαλοπρεπώς, ήγειρεν 
άποτόμως τήν κεφαλήν καί ρίπτων πρός τόν νέον έταστικόν 
βλέμμα:

— Μή τυχόν, κύριε Μερέ, τής ομιλήσατε περί όλων αύ· 
τών; ήρώτησε.

— Περί τίνοςI... Είς ποιαν;
— Περί οΰτινος μοί έλέγετε... είς τήν κόρην μου.
— Μά, διά ποιον μέ εκλαμβάνετε: κύριε Ούάτκινς, ύπέ- 

λαβεν ό νεαρός μηχανικός μετά ζέσεως, ήτις ούδεμίαν περί 
τής ειλικρίνειας του έπέτρεπεν αμφιβολίαν. Είμαι Γάλλος, 
κύριε! μή τό λησμονείτε... όπερ σημαίνει, ότι ούδέποτε θά 
έτόλμων νά ομιλήσω περί γάμου είς τήν κόρην σας, ανευ 
τής υμετέρας συναινέσεως !

Τό βλέμμα τοΰ κ. Ούάτκινς κατηυνάσθη, ή δέ γλωσσά 
του έφάνη λυθεϊσα.

— Τόσφ τό καλλίτερου ’.... καλέ μου νέε! Δέν άνέμενου 
τίποτε όλιγώτερον άπό τήν εύγενείαν σας ώς πρός την Άλί- 
κην, άπεκρίθη μέ τόνον σχεδόν εγκάρδιον. Λοιπόν, άφοϋ δύ- 
ναταί τις νά έχη έμπιστοσύνην έφ’ υμάς, θά μοι δώσητε τόν 
λόγον σας, ότι δέν θά όμιλήσητέ τι έν τφ μέλλοντι περί 
τούτου.

— Καί διατί αύτό, κύριε;
— Διότι ή τέλεσις τοΰ γάμου είναι αδύνατος, καί καλά 

θά κάμητε νά τόν διαγράψητε άπό τά κατάστιχά σας... 
ύπέλαβεν ό κ. Ούάτκινς. Κύριε Μερέ, είσθε τίμιος νέος, 
γνήσιος εύπατρίδης, εξαίρετος χημικός, διακεκριμμένος καί 
μέ εύρύ μέλλον καθηγητής,—περί αύτοΰ δέν αμφιβάλλω,— 
αλλά δέν κάμνετε διά τήν κόρην μου, διά τόν λόγον ο,τι 
έχω δι’ αύτήν σκοπούς όλως διόλου διαφορετικούς!

— Έν τουτοις κύριε Ούάτκινς....
— Μή επιμένετε... είναι ανωφελές... ύπέλαβεν ό αγρο

νόμος^ Καί δούξ καί ομότιμος τής Αγγλίας έάν ησθε, δέν θά 
μου έκάμνετε, δέν θά με έπείθετε. ’Αλλά σείς ούδέ υπήκοος 
καν είσθε τής Αγγλίας καί πρό μικρού έδηλώσατε μετ ά- 
κοας ειλικρίνειας, ότι ούδεμίαν έχετε περιουσίαν ! Έλατε, 
καλή τή πίστει, πιστεύετε σοβαρώς, ότι άνέθρεψα τήν Άλι
κων, όπως τήν άνέθρεψα, παρέχων αύτή τούς καλλίτερους 
διδασκάλους τής Βικτωρίας καί τής Βλουμφοντείνης διά νά 
τήν στείλω, είκοσαέτιδα γενομένην, νά ζήση είς τό Παρίσι, 
είς τήν οδόν Πανεπιστημίου, είς τό τρίτον πάτωμα, με ένα 
κύριον, τοΰ όποιου ούδέ τήν γλώσσαν καν γνωρίζει;... Σκε- 
φθήτε μόνος σας, κ. Μερέ, καί έλατε είς τήν θέσιν μου.... 
Υποθέσατε, ότι είσθε ό γαιοκτήμων Τζών Ούάτκινς, ιδιο
κτήτης τοΰ μεταλλείου τοΰ Βανδεργαάτ-Κόπζ καί έγώ, ότι 
είμαι ό κύριος Κυπριανός Μερέ, νέος πολυμαθής, Γάλλος, έν 
άποστολή είς Άκραν !.... υποθέσατε εαυτόν έδώ, έν τφ 
μέσφ τής αιθούσης, καθήμενον επί του άνακλίντρου τούτου 
καί πίνοντα τό ποτήριόν σας μέ τήν τζινέβραν καί καπνί- 
ζοντα πίπαν μέ καπνόν τού Αμβούργου, θά έδέχεσθε έπί 
μίαν στιγμήν, έπί μίαν καί μόνην !... νά μοί δώσητε την 
κόρην σας είς γάμον;
— Βεβαίως και άνευ'δισταγμού, κ. Ούάτκινς,απήντησεν 

ό Κυπριανός, άρκεί νά ήμην πεπεισμένος, ότι ευρον εν ΰμϊν τα 
προσόντα, άτινα δύνανται νά ,τή άσφαλίσωσι την ευτυχίαν.

— “Ε, λοιπόν, θά έπράττετε κακώς, φίλτατέ μοε, πολύ 
κακώς. έπανέλαβεν ό χ. Ούάτκινς. Θά έπράττετε, ώς άν
θρωπος μή ών Ικανός νά έχη τό μεταλλείου τοΰ Βανδεργαάτ 
Κόπζ, ή άκριβέστερον δεν θά κατείχετε αυτό τό μεταλλείου! 
Διότι έπί τέλους τί νομίζετε; πώς μοΰ ήλθεν ούρανοκατέβατο; 
νομίζετε, ότι δέν έχρειχσθη νοημοσύνη καί δραστηριότης, 
όπως άνακαλύψω καί τό σπουδαιότατου, όπως εξασφαλίσω 
την έπ αύτοΰ κυριότητα μου; “Ε, λοιπόν, κ. Μερέ, την ίζν- 
πνάάα αύτήν, ήν έδειξα κατά την αξιοσημείωτου καί τολ
μηρήν εκείνην περίστασιν, την τηρώ καθ’ όλαςτάς πράξεις 
τοΰ βίου μου, καί ιδίως είς παν ό,τι άφορδί την κόρην μου ί 
Διά τοΰτο, τό έπαναλέγω... βγάλετε το άπό τόν νουν σας’ 
ή Άλικη δέν είναι για σάς...

Έπί τφ θριαμβευτική τούτω συμπεράσματι'ό κ. Ούάτ- 
κινς ήγειρε τό πυτηριόν του καί τό έκένωσεν απνευστί.

Ό νεαρός μηχανικός τεθορυβημένος, δέν ήξευρε τι να 
απάντηση. Τοΰτο βλέπων ό συνομιλητής τόν παρώξυνεν έτι.

-— Είσθε θαυμάσιοι, σεις οί Γάλλοι, έξηκολούθησε. Περί 
ούδενός αμφιβάλλετε, μά την πίστιν μου ! Μέ τί ευκολίαν 
ποΰ έρχεσθε, σάν νά έπέσατε άπό την Σελήνην είς τό κέν
τρου τής Γρικαλάνδης, είς τό σπήτε ενός καλοΰ ανθρώπου, 
όστις ουδέποτε έτυχι ν’ άκούση νά όμιλώσι γιά σάς, έκτος 
τών τριών τελευταίων μηνών, όστις δέν σάς είδε μήτε 10 
φοράς είς τάς 90 αύτάς ημέρας! Έρχεσθε, τόν εύρίσκετε 
καί τοΰ λέγετε : Τζών Σταπλιτόν Ούάτκινς, έχετε κόρην 
πολυθέλγητρον, έπιμελώς άνατεθραμμένην, ύφ’ απάντων 
αναγνωριζομένην ώς τόν μαργαρίτην τοΰ τόπου καί προσέτι 
—άίπερ ούδέν βλάπτει—γενικήν κληρονόμον τής ιδιοκτησίας 
τού πλουσιωτέρου Κόπζ τών άδαμάντων τών Δύο κόσμων ! 
’Εγώ είμαι ό Κυπριανός Μερέ, έκ Παρισίών, μηχανικός μέ 
4,800 φράγκα μισθούς! Νά μοί δώσητε λοιπόν, άν αγα
πάτε, τήν νέαν. αύτήν είς γάμον, διά νά τήν φέρω εις τήν 
πατρίδα μου, διά νά μή άκούητε πλέον τίποτε δι αύτην, 
εκτός μόνον διά τοΰ ταχυδρομείου ή τοΰ τηλεγράφου στη 
χάσι χαί στή φέζι·!..· Τό ευρίσκετε αύτό ορθόν; Εγώ το 
ευρίσκω αλλόκοτου!...

Ό Κυπριανός ήγέρθη ωχρότατος· Είχε λάβη τόν πϊλόν 
του καί ήτοιμάζετο νά έξέλθη.

— Ναί! άλλόκοτον... έπανέλαβεν ό γαιοκτήμων... Α! 
εγώ τά λέγω όξθά. κοφτά. Είμαι Άγγλος άνεγνωρισμένής 
τιμιότητος, κύριε. ’Εγώ; ώς με βλέπετε, υπήρξα πτωχότε
ρος υμών μάλιστα πολύ πτωχότερος! Μετήλθον όλα τα 
επαγγέλματα!... Κατ’άρχάς ήμουν ναυτόπαις εις εμ.πορι- 
κόν πλοίον, έπειτα βουβαλοθήρας είς τήν Δακόπαν, μετάλ
λευσής είς τήν Άριζώνα, ποιμήν εις τό Τρανσβαάλ !... «δο
κίμασα τόν καύσωνα, τό ψύχος, τήν πείναν, τον κόπον !... 
Έκέρδισα έν διαστήματι 20 ετών μέ τόν ίδρωτα τοΰ προ
σώπου μου τήν κόραν τών διπύρων, ήτις μοΰ έχρησίμευεν ώς 
γεύμα. Όταν ένυμφεύθην τήν μακαρίτισσαν, τήν μίστρες 
Ούάτκινς, τήν μητέρα τής ’Αλίκης, κόρην Βοηρήν, γαλ
λικής καταγωγής,.1 — καθώς σεϊς, σάν νά λέμε—δέν εΐχομεν 
καί οί δύο μαζί νά θρέψωμεν ούδέ μίαν αίγα ! Άλλ’ εί.ρ- 
γάσθην... δέν άπεθαρρύνθην !... Τώρα, είμαι πλούσιος καί 
έννοώ νά απολαύσω τόν καρπόν τών κόπων μου. ’Εννοώ νά 
κρατήσω τήν κόρην μου, ιδίως διά νά περιποιήται την πο
δάγραν μου καί νά μοΰ παίζη όλίγην μουσικήν τό έσπέρας, 
οσάκις πλήττω. Έάν ποτέ νυμφευθή, θά νυμφευθή έδώ. μέ 
νέον τινα εντόπιον, πλούσιον όσον καί αύτή, γαιοκτήμονα η 
μετάλλευσήν, ώς εγώ, καί ό όποιος δέν θά μοΰ λέγη νά 
μεταβή όπως κατοίκηση λιμοκτονών είς τρίτον πάτωμα χώ
ρας, έν ή ουδέποτε είς τήν ζωήν μου έπεθύ.μησα νά θέσω 
τόν πόδα. θά. ύπανδρευθή μέ τόν Τζέϊμς Ίλτωνα π.χ., ή 
μέ κανένα άλλον τοΰ χαρακτήρος καί τών ηθών της...γ.. 
Οί μνηστήρες δέν λείπουν, σας, βεβαιώ. Έπί τέλους ενα

1 Έκ των Μεροίιγγίων, πρώτων βασιλέων τή< Γαλλίας, δτε ί, συγχοινω- 
ούσβ, έτδλβϊτο ·κολύ βραδέως.—Μ.

I Μέγας αριθμός Βοηρών (Botets) τ,'Ολλανδών κατοίκων τής_ Μισημόρι- 
νΧί ’Αφρικής, κατάγονται '*  Γάλλων, οΐτινες μετέίησαν τις 'Ολλανδίαν, 
είτα ιίε τήν άποιζίαν τής Άκρας συνεπςία άνακλήστως τού διατάγματος καί 

τής Μάντης.

Άγγλον, μή φοβούμενου εν ποτήριον τζινέβρας καί συντρο- 
φεύοντά με οσάκις καπνίζω.

Ό Κυπριανός είχεν ήδη θέσει τήν χεΐρα έπί τοΰ κλείθρου τής 
■θύρας, ίνα εγκατάλειψη τήν αίθουσαν εκείνην, έν ή έπνίγετο.

—Χωρίς μνησικακίαν όμως! τφ έφώναξεν ό κ. Ούάτκινς. 
Δέν σάς εχθρεύομαι ποσώς, κύριε Μερέ, καί θά εύχαριστοϋ- 
μαι νά σάς βλέπω πάντοτε, ώς ένοικιαστήν μου καί φίλον ! 
Καί ποΰ νά ’δήτε- απόψε περιμένομεν μερικούς είς τό δεί
πνου! Άν θέλετε νά μάς συντροφεύσητε....

— “Οχι, ευχαριστώ,. κύριε, άπεκρίθη ψυχρώς ό Κυπρια
νός. Βιάζομαι νά τελειώσω τήν αλληλογραφίαν μου . διά νά 
προφθάσω τό ταχυδρομείου πριν άναχωρήση.

— Τί παράξενοι ποΰ είναι αυτοί οί Γάλλοι! Αλλόκοτοι 
άνθρωποι! έπανέλαβεν ό κ. Ούάτκινς, άνάπτων τήν πίπαν 
του έκ τής άκρας πεπισσωμένου κορδονιού, όπερ είχε πάντοτε 
πλησίον του.

Καί έρρόφησε μέγα ποτήριον τζινέβρας.
II

ΕΙ3 ΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΠΕΔΙΑ

Τό περισσότερον ταπεινώσαν τόν νεαρόν μηχανικόν έν τή 
απαντήσει, ήν πρό μικρού έλαβε παρά τοΰ κ. Ούάτκινς,ήτο, 
-ότι δέν ήδύνατο ή νά διακρίνη έν αύτή υπό τήν υπερβολικήν 
τραχύτητα τής διατυπώσεως μεγάλην δόσιν λογικής κρίσεως. 
Έξεπλήσσετο μάλιστα, σκεπτόμενος πώς δέν προείδε τάς 
ενστάσεις, ας ό άγρονόμος θά ήδύνατο ν’ άντιτάξη καί πώς 
εξετέθη είς τοιαύτην άπότομον άρνησιν.

Τό αληθές είναι, ότι ούδέποτε μέχρις έκείνης τής στιγμής 
.είχε σκεφθή τήν άπόστάσιν, ήν ή άνισότης τής περιουσίας, 
τοΰ γένους, τής ανατροφής προύκάλει μεταξύ τής νεάνιδος 
καί αύτοΰ. Συνειθισμένος άπό 5—6 έτών νά θεωρή τά ορυ
κτά ύπό έποψιν καθαρώς έπιστημονικήν, δέν ένόμιζε τούς 
άδάμαντας άλλο τι, ή άπλα δείγματα άνθρακος, κατάλληλα 
διά νά είς τό μουσείου τής Μεταλλευτικής σχο
λής. Πρός τούτοις,έπειδή διήγεν έν Γαλλία ζωήν πολύ καλ- 
λιτέραν κοινωνικώς άπό τήν τοΰ Ούάτκινς, είχεν έντελώς 
λησμονήσει την εμπορικήν αξίαν τοΰ ύπό τοΰ αγρονόμου κα· 
τεχομένου πλουσίου μεταλλείου. Δέν τφ ήλθε λοιπόν ούδ’ 
επί στιγμήν είς τόν νουν, ότι ήδύνατο νά ύπάρχη άνισότης 
μεταξύ τής θυγατρός τοΰ ιδιοκτήτου τού Βανδεργαάτ-Κόπζ 
καί ενός Γάλλου μηχανικοΰ. Καί οσάκις μάλιστα ή ιδέα 
•αύτη άνεκινεΐτο έν τφ πνεύματί του, πιθανόν νά ένόμιζεν, 
κατά τάς ιδέας του ώς Παρισινού καί παλαιού τής .Πολυ
τεχνικής σχολής μαθητοΰ, ότι εύρίσκετο μάλλον εις τά σύ
νορα τής κατά συνθήκην καλουμένης «άνισογαμίας».

Ή πικρά έπίπληξις τοΰ κ. Ούάτκινς ήτο λυπηρά άφύ- 
-πνισις τών ονειροπολήσεών του τούτων. Ό Κυπριανός είχεν 
αρκετήν κρίσιν, ίνα εκτίμηση τούς βάσιμους αύτής λόγους, 
καί Ικανήν τιμιότητα, ινα μή όργισθή έναντίον. άποφάσεως, 
ήν κατα βάθος άνεγνώριζεν ώς δικαίαν.

Αλλά τό κτύπημα δέν ήτο διά τοΰτο όλιγώτερον δυσ- 
βάστακτον καί νΰν, ότε ώφε,ιλε νά άπομακρυνθή. τής Άλι
κης, ήσθάνετο αίφνης πόσον αύτη τφ είχε καταστή προσ
φιλής έν διαστήματι ήττονι τριών μηνών.

Πράγματι, δέν είχον παρέλθη τρεις μήνες, άφ’ότου ό Κυ
πριανός Μερέ τήν έγνώρισεν άπό τής είς Γρικαλάνδην δηλο
νότι άφίξεώς του.

Πόσον τώρα δλ’ αύτά τφ έφαίναντο μακράν !... Ένόμι
ζεν εαυτόν φθάνοντα έν φοβ.ερ^ διά τόν καύσωνα καί, τόν 
κονιορτόν ημέριρ, εις τό τέρμα τού μακρυνου ταξειδίου του, 
άπό τοΰ ενός ημισφαιρίου είς τό ετεοον. Άποβιβασθείς μετά 
τού φίλου του Φαραμόνδου Βαρτέ, —παλαιού συμμαθητοΰ 
του εν τφ λυκείφ, ερχομένου -τρίτην ήδη φοράν νά κυνη- 
γετήση χάριν διασκεδάσεως είς τήν μεσημβρινήν Αφρι
κήν—ό Κυπριανός άπεχωρίσθή αύτοΰ έν Άκρφ. Ό Φαρα- 
μόνδος Βαρτε είχεν αναχωρήσει διά τήν χώραν τών Βασ- 
σούτων, ένθα έσκόπει νά στρατολογήση μικρόν σώμα Μαύ
ρων πολεμιστών, διά ν’ άκολουθήται ύπ’ αύτών κατά τάς 
κυνηγετικής του έκδρομάς. Ό Κυπριανός είχε τόποθετηθή
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καί αύτός έν βαρείς τεθρίππφ άμάξη, ήτις έχρησίμευεν ώς 
λεωφορείου τών οδών τοΰ Βελδ καί ήρξατο πορευόμ.ινος είς 
τό ΠεδίΟν τών Άδαμάντων.

Πέντε ή έξ μεγάλα κιβώτια—ολόκληρον έργαστήριον χη· 
μειας καί ορυκτολογίας, άπό τοΰ όποιου πολύ επεθύμει νά 
μη απεχωρίζετο — απετέλουν τήν αποσκευήν τού σοφοΰ 
νέου. Άλλα τό λεωφορεΐον δέν δέχεται άποσκευάς βάρους 
πλέον τών πεντήκοντα χιλιογράμμων δι’ έκαστον ταξειδιώ- 
την ώς έκ τούτου ήναγκάσθη νά έμπιστευθή τά πολύτιμα 
κιβώτιά του είς έ’ν βοήλατον δίτροχου ύποζυγιον, όπερ.θά 
τά έκόμιζεν είς Γρικαλάνδην μέ βραδύτητα όλως Μεροβιγ- 
γιανήν.1

Τό ταχυδρομικόν τοΰτο λεωφορεΐον, μέγα όχημα έχον 
θέσεις διά 12 άτομα, κεκαλυμμένον διά χονδρού πανίου, 
έστηρίζετο έπί τεσσάρων ΰπερμεγέθων τροχών, αιωνίως βε- 
βρεγμένων ώς έκ τοΰ ύδατος τών ποταμών, οΰς κατά τό 
διαβατόν αυτών μέρος διήρχετο. Οί ίπποι, άνά δύο έζευγμέ- 
νοι καί ενίοτε υπό ήμιόνων ένισχυόμενοι, ώδηγοΰντο μετά 
μεγάλης έπιδεξιότητος ύπό δύο αμαξηλατών καθημένων εγ
γύς άλλήλων έπί τοΰ θρανίου. Ό είς τούτων κρατεί τά ήνία, 
ένφ ό βοηθός του χειρίζεται μακροτάτην έξ ίνδοκαλάμου 
μάστιγα, όμοιάζουσαν μέ γιγαντιαίαν κάλαμον, ταύτην δέ 
μεταχειρίζεται ού μόνον,.όπως παροτρύνη- νά βαδίζωσιν οί 
ίπποι,, άλλα καί ίνα διευθύνη τό όχημα.

Ή οδός διερχομένη διά τής Μποφόρ, χαριέσσης πολίχνης, 
ώκοδομημένης είς τούς πρόποδας τών ορίων Νεουάβελδ, 
διέρχεται τήν σειράν ταύτην, φθάνει είς τήν Βικτωρίαν καί 
διευθύνεται τέλος πρός τήν Όπετοβν, —πόλιν τής Καλής 
Έλπίδος—εις τάς όχθας τοΰ ποταμού Όράνζη· ίκεΐθεν ειτα 
είς Κιμβερλέϋ καί είς τάς κυριωτέρας άδαμαντοφόρους θέ
σεις, αΐτινες δέν άπέχουσιν αύτής ή μίλλιά τινα μόνον.

Τό οκταήμερον ή έννεαήμερον αύτό ταξείδιον, διά μέσου 
τής γεγυμ.νωμένης πεδιάδας του Βαάλ, είναι έπίπονον καί 
μονότονον. Ή άποψις είναι σχεδόν πάντοτε μελαγχολική. 
Πεδιάδες έρυθραί, λίθοι διεσπαρμένοι, ώς φυτώριον έκ χαλί- 
κων, βράχοι φαιοί ύπέο τήν έπιφάνειαν τής γής, χλόη κί
τρινη καί άραιά, άκανθώδεις θάμνοι λιμώττοντες· ούδαμοί 
καλλιέργεια, ούδ’ ελάχιστη φυσική καλλονή. Ποΰ καί που 
κάνέν άθλιον άγροκήπιον, ούτινος ό ιδιοκτήτης, επιτυχών 
παραχώρησιν τών γαιών έκ μέρους τής ’Αποικιακής Κυβερ- 
νήσεως. ύπεχρεώθη νά φιλόξενή τούς ταξειδιώτας. Άλλ’ή 
φιλοξενία αύτη άναφέρεται πάντοτε είς τά μάλλον στοι
χειώδη. Δέν άπαντά τις είς τά ιδιόρρυθμα έκεΐ πανδοχεία ούτε 
κλίνας διά τούς άνθρώπους, ούτε άχυροστρώτους φάτνας διά 
τούς ίππους. Μόλες δύναταί τις νά εύρη έν αύτοϊς κυτία 
τινά θρεπτικών ούσιών, πολλάκις ,περιήγηθέντα τήν γήν καί 
διά χρυσών νομισμάτων άγοραζόμενα !

Εννοείται λοιπόν, ότι διά τάς άνάγκας τής τροφής των, 
τά ζεύγματα άφίνονται έλεύθερα είς τήν πεδιάδα, έν ή είσιν 
ήναγκασμένα νά άναζητώσι χλοερά μέρη όπισθεν τών χάλί- 
κων. Κατόπιν δέ προκειμένου ν’ άπέλθωσιν, άπαιτεΐται με
γάλη εργασία καί σημαντική άπώλεια χρόνου-, ΐνα τά συν- 
αγείρωσι. Κάί τί άμφιταλαντεύσεις ήσαν έκεϊναι τού παλαιού 
εκείνου οχήματος, κατά τό μήκος τών οδών τούτων, ετι 
παλαιοτέρων. Τά καθίσματά είσιν άπλώς τά άνωθεν 'μέρη 
τών ξύλινων κιβωτίων τών χρησιμευόντων διά τάς μικράς 
άποσκευάς, καί εφ ών ό ταλαίπωρος, δν φέρουσιν έπί άτε- 
λεύτητον εβδομάδα, τινάσσεται- καί χοροπηδ? συνεχώς. ’Α
δύνατον νά άναγνώση. νά κοιμηθή, νά συνδιαλεχθή. · Είς 
άντιστάθμισιν, τό πλεΐστον τών ταξειδιωτών καπνίζει νυχ
θημερόν, ώς καπνοδόχος έργοστασίου, πίνει, μέχρις ού άπο- 
κάμη καί πτύει ώσαύτως.

Ό Κυπριανός Μερέ έκεΐ εύρίσκετο λοιπόν έν ποικιλία αρ
κούντως εκπροσωπευούση τόν κινητόν έκεΐνον πληθυσμόν, 
όστις τρέχει έξ όλων τών μερών τής γής είς τούς άδαμαν
τοφόρους ή χρυσοφόρούς τόπους, εύθύς ώς καθίστανται γνω-
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στοί, ώς τοιοΰτόι. ’Εντός τής άμάξης ταύτης έκάθηντο είς 
ύψηλόσωμος Ν«απολιτάνος, έξηρθρωμένος τήν όσφύν, μέ 
μακράν μέλαιναν κόμην, όψεως πβργαμηνοειδοΰς, μέ οφθαλ
μούς ήκιστα ένθαρρυντικούς, καί όστις διεκήρυττεν, ότι έκα- 
λεϊτο ’Αννίβας Πανταλάκης· -εΐς Εβραίος Πορτογάλλος, 
ονόματι Νάθαν, γνώστης τών άδαμάντων, καθήμινος ήσυ
χος έν τή γΐύνί/ζ του καί 0«ωρών τήν ανθρωπότητα ώς φιλό
σοφος· εΐς μεταλλευτής έκ Λαγκάστρης, Θωμάς Στιλ, υψη
λός, εύχαρις, μέ ερυθρόν πώγωνα, εύρωστος, όστις έγκατέ- 
λειψε τόν λιθάνθρακα, όπως δοκιμάση τήν τύχην του είς 
Γρικαλάνδην· «ίς Γερμανός Herr Φρίεδίλ, όστις ώμίλει ώς 

• μαντεϊον καί έγνώριζεν ήδη παν σχετικόν ώς πρός τήν ίκ-
μετάλλευσιν τών άδαμάντων, χωρίς ποτέ νά ?χη ίδεϊ μήτε 
ενα άδάμαντα «ίς τήν μεταλλομήτραν του· είς Γιάγκης (γνή
σιος ’Αμερικανός), λεπτόχεΛος, μή συνομιλών, «ίμή μέ τήν 
δερματίνην του τσώτραν καί πηγαίνων άναμφιβόλως ν’ά- 
νοίξη επί τών παραχωρηθέντων μερών έν τών καπηλειών 
εκείνων, δι ών γερνούν τά καθαρώτερα τών κερδών τοΰ με
ταλλείου. Εΐς γαιοκτήμων τών οχθών τοΰ Άρτ*  «ίς Βοηρός 
τής Έλευθέρας Πολιτείας τήςΌράνζης· είς προμηθευτής ελε
φαντόδοντων, όστις μετέβαινεν «ίς τήν χώραν τών Ναμάκας’ 
δύο άποικοι τοΰ Τρανσβάαλ, καί είς Κινέζος, ονομαζόμενος 
Λϊ—ώσάν Κινέζος πού ήτο—-συνεπλήρόυ τήν έτερογενεστά- 
την, έλευθεριωτάτην, ύποπτοτάτην καί θορυβωδεστάτην συ
ναναστροφήν, μεθ’ής έτυχέ ποτέ είς ένα άνθρωπον καλώς 
άνατεθραμμένον νά εύρβθή. (ΆχολοιΛεϊ·)

ΔΈΗΣΙΣ ΠΡΏΣΣΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ

Ήτο ήμέρα Ιορτάσιμος. Επειδή δε κατα τά «ΐθισμένα ό 
στρατός ύποχρεοΰται νά φοιτφ «ίς την εκκλησίαν, «ίς στρατι
ώτης Πρωσσικοϋ τίνος τάγματος,άντί νά κρατή βιβλίον προ
σευχής η τούλάχιατον ούδέν, άνασύρας εκ τοΰ θυλακίου του 
δέσμην παιγνιόχαρτων, διετέλεσε καθ’ όλην τήν λειτουργίαν 
έξετάζων αυτά «ν προς εν. Ίδών αύτόν ό λοχίας τον διέταξε 
νά παραιτηθήτής τοιαύτης ένασχολήσεως, άλλο στρατιώτης 
μηδέν άποκριθείς, ούδ' ύπακούσας, έξηκολούθησε τάς παρα
τηρήσεις του μέχρι τέλους τής λειτουργίας, ότε ό λοχίας ώρ- 
γισμένος διά τήν άπείθειάν του, τόν ώδήγησεν ενώπιον τοΰ 
ΰπολοχαγοΰ «κθέσας αύτφ τό. συμβεβηκός.

Ο ύπολοχαγός τά μέγιστα όργισθείς, τόν ήρώτησε.
— Πώς «τόλμησες έντός τοΰ ναοΰ καί έν καιρφ λειτουργίας νά 
κρατης παιγνιόχαρτα,άντί βιβλίου προσευχής; ’Αγνοείς,ότι ό 
τόπος είναι Ιερός καί έκαστος οφείλει νά προσηλοϋται εις τήν 
προσευχήν του; Σέ προσκαλώ ν’ απολογητής άμέσως, άλλως 
θά ύποστής τήν ποινήν ,δισχιλίων ραβδισμών.

Τότε ό στρατιώτης άπήντησεν πρός τόν ύπολοχαγόν.
— Όρθώς είπατε, ότι ό τόπος είναι Ιερός καί έκαστος οφείλει 
νά ηναι προσηλωμένος «ίς τήν προσευχήν του, άλλά καί έγώ 
διετέλουν εις τήν ίδικήν μου.
—Καί σύ διετέλεις «ίς τήν ίδικήν σου νομίζεις; Δέν άρκεϊ 
τοΰτο πρός δικαιολογίαν σου, λέγει ό ύπολοχαγός, καί έτοι- 
μάσου νά ύποστής τήν ποινήν σου.

Ο στρατιώτης λαμβάνων τότε είς χεϊρας τά παιγνιόχαρτα, 
λέγει πρός τον ύπολοχαγόν.

— ’Ιδού ή δικαιολογία μου.
’Εξηγεί δέ ώς εξής έν πρός εν τά παιγνιόχαρτα.

— «Όταν βλέπω ένα άσσον διανοούμαι, ότι υπάρχει είς μό· 
»νος ποιητής τοΰ ούρανοΰ καί τής γής.

» Τό δύο μοι εξηγεί, ότι δύο φύσεις ένυπάρχουσιν είς τόν 
» Χριστόν, ή θεία καί ή άνθρωπίνη.

»Τότρία, τά τρία πρόσωπα εις ένα καί μόνον Θεόν.
»Τό τέσσαρα, τούς τέσσαρας Εύαγγελιστάς.
»Τό πέντε, τάς πέντε πληγάς τοΰ Κυρίου ημών ’Ιησού 

Χριστού. -
»Τό έξ, τάς έξ ήμέρας,τάς οποίας κατέβαλεν ό θεός πρός 

2> δημιουργίαν τού κόσμου.
» Τό επτά, ότι τήν έβδόμην άνεπαύθη.

»Τό οκτώ, τοδ; οκτώ ανθρώπους, τούς σωθέντας άπό τόν 
κατακλυσμόν έν τή κιβωτφ τοΰ Νώε.

«Τό εννέα, τούς εννέα ανθρώπους, τούς σωθέντας ύπό τού 
» Ίησοΰ Χριστού, καί οί αχάριστοι δέν τφ άπέδωκαν τάς άπαι- 
«τουμένας ευχαριστήσεις.

» Τό δέκα, τάς δέκα έντολάς τάς όποιας ό Μωύσής ελαβεν 
έν τφ ορει Σινφ έν μέσφ βροντών καί αστραπών ».

Μετά ταΰτα ό στρατιώτης λαμβάνει όλας τάς φιγούρας 
καί θέτει κατά μέρος τόν γάττη μπαστούνι,"λέγων. «Σύ άτιμε,- 
δέν πρέπει νά μείνης μεταξύ τών άλλων» Οί τρεις δέ άλλοι· 
φάνται είναι οί τρεϊς δήμιοι οί σταυρώσαντεςτόν Κύριον ήμών 
Σωτήρα.

» Αί τέσσαρες Ντάμαι, ύπονοοΰσι τήν Μαρίαν μέ τάς τρ«ϊς 
άλλας μυροφόρους,-τάς έπισκεφθείσας τόν τάφον τού Ίησοΰ.

»Οί τέσσαρες Βασιλείς (Ρήγαι),είναι οί τρεϊς Μάγοι, οίτινες. 
ηλθον διά νά πρσκυνήσωσι τόν τέταρτον Βασιλέα δηλ. τόν 
Ίησοΰν Χριστόν, άμα γεννηθέντα.

» Όταν βλέπω τά άνθη (Σπαθιά) διαλογίζομαι, ότι άντί 
ό θείος ημών Σωτήρ νά στεφθή μέ άνθη, έστέφθη μέ άζάνθαζ,

»Τά μπαστούνια μεένθυμίζουσιτήν λόγχην καί τούς ήλους,, 
τά όποια έκάρφωσαν σώμα καί χεϊρας καί πόδας τοΰ Κυρίου- 
ήμών Ίησοΰ Χρίστου.

»Αί καρδίαι (κοΰπαι,) εξηγούν τήν μ«γάλην αγάπην, διά. 
τήν όποιαν ό Ιησούς άπέθανεν υπέρ ημών.

»Τά τετράγωνα (καρά,) ότι ή εκκλησία εκτείνεται καί εΐς. 
τά τέσσαρα πέρατα τοΰ κόσμου,

» Παρατηρώ, ότι είς μίαν δέσμην παιγνιοχάρτων αποτε
λούνται τριακόσιοι εξήκοντα έξ άριθμοί. Τριακοσίας «ξήκοντο- 
ϊξ ημέρας έχει καί τό έτος.

»Τό δλον μιας δέσμης άποτελεϊται έκ πεντήκοντα δύο χαρ
τιών, πεντήκοντα δύο εινε καί αί εβδομάδες τοΰ έτους.

» Τά τέσσαρα χρώματα μοί έμφαίνουσι τάς τέσσαρας ώρας 
τού έτους.

»Τό έμπροσθεν καί όπισθεν μέρος «iyai ή κόλασις καί ό- 
Παράδεισος.

» Αί βλασφημίαι,τάς οποίας «κσφενδονίζουσι πρός άλλήλους: 
οί παίκται μοί ένθυμίζουσι τάς βλασφημίας τών Ιουδαίων 
πρός τόν Ίησοΰν Χριστόν.

»Τά παίζόμενα χρήματάμοι ένθυμίζουσι τά τριάκοντα άρ- 
γύρια, άντί τών όποιων ό Ιησούς Χριστός έπωλήθη υπό τού- 
Ιούδα πρός τούς Ιουδαίους.

» Ή δέ ήδονή, τήν όποιαν αισθάνονται οι έν τφ χαρτοπαι- 
γνίφ κερδίζοντ«ς, μοί παοιστ^ τήν ήδονήν τών ψυχών, αέ- 

. όποϊαι έσώθησαν άπό τόν "Αδην.
«Ώστε, κύριε ύπολοχαγέ, βλέπετε, ότι έγώ προσεύχομαι- 

«πί δέσμης παιγνιοχάρτων πολλφ κάλλιον η έπί παντός άλ
λου βιβλίου προσευχής.

Τότε ό ύπολοχαγός έρωτφ τόν στρατιώτην.
— Τί εννοεί εκείνος ό φάντης μπαστούνι, τόν οποίον έθεσες 

κατά μέρος, λέγων, ότι είναι εις άτιμος;
— ’Εκείνος, άπαντφ ό στρατιώτης, είναι ό όδηγήσας με 

ενώπιον τής Ύμετέρας έκλαμπρότητος διάνα με καταδικαση.
Άκούσας ό Ύπολοχαγός τοιαύτην δικαιολογίαν καί κα- 

ταπραύνθίίς, άπαλλάττει τόν στρατιώτην τής έπιβληθείσης 
αύτφ ποινής, συγχαίρων αύτόν άμα1 επί τή έτοιμοτητι τοΰ- 
πνεύματός του.

Τότε καί ό στρατιώτης είπε πρόςτόν ύπολοχαγόν. «Πρό
σεχε λοιπόν καί σύ, νά μή έπιθυμής τό-κακόν τών αδελφών 
σου, «ίδ’άλλωςθάπαραστήσης πρόσωπον όμοιον τό τού φάντη; 
μπαστούνι».

Κ. Α.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΚ1ΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πάντες γνωρίζομεν, ότι δηνάριον άνατοκιζόμενον άπό τής 
εποχής τής γεννήσεως τοΰ Ίησοΰ Χρίστου ήθελεν αποτελέ- 
σει είς τό τέλος τοΰ δεχάτου ογδόου αίώνος, κεφάλαιον επαρ
κές πρός αγοράν όλου τοΰ πλούτου τής γής.

’Εάν παραδείγματος- χάριν Κάρολος ό Μέγας «κληροδοτεί 
είς τινα τό ταπεινόν·ποσόν τοΰ i φράγκου, δέν θά ΰπήρχεν 
βεβαίως κάλλίτερον δώρον, διότι 1 φρ. άνατοκιζομένουπρός 

ί -5 ο)ο κατά το 814, ήδη κεφάλαιον καί,τόκο» θά άνήρχοντο 
τό μυθώδες τών 20.574,000,000,000,000,000,000 φράγ
κων ποσόν, ήτοι τά χρηματοκιβώτια πάντων τών πεπολιτι- 

-σμένων έβνών, .διότι, εις τά μή πεπόλιτισμένα βεβαίως δέν 
θ*  ύπάρχωσι τοιαΰτα, ώς καί πασών τών τραπεζών καί 
τών πλουσίων οίκων, δέν θά έπήρκουν είς τήν πληρωμήν τοΰ 
ανώτερου ποσού. · 1 ■ ■

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΑ

Τό ανθρωπομετρικόν συμβούλιον τοΰ αγγλικού συλλόγου 
^British association κατήρτισεν εσχάτως τόν πίνακα τοΰ 
μέσου ύψους τοΰ σώματος παρά τοϊς διαφόροις λαοϊς. Κατά 
τά έξαχθέντα δέ πορίσματα έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, ή 
άγγλο-σαζωνική φυλή κατέχει τήν πρώτην θέσιν.

Τό ύψηλότερον ανάστημα φέρει ό Άγγλος εργάτης, όστις 
φθάνει μέχρις 1 μέτρου καί 74. Έάν δέ τις δέν λάβη ύπ’ 
•όψιν.τάς διαφόρους κοινωνικάς κατηγορίας, τό άνάστημα 
-τοΰ "Αγγλου, έν γένει, έξικνεϊται μέχρις 1 μ- καί 70.

Τοιούτος είναι έξ ίσου ό μέσος όρος τοΰ ύψους τοΰ σώμα
τος του Νορβηγού.

Ό Δανός, ό ‘Ολλανδός καί ό Ούγγρος εχουσιν άνάστημα 
1 μ. καί 67.

Ό Ελβετός,· ό Ρώσσος καί ό Βέλγος, έχουσιν όλιγώτε- 
•τερον τούτων κατά 0,005 τοΰ μέτρου.

Ό Γάλλος έχει άνάστημα 1 μ. 66. Ό δε Γερμανός δέν 
■φέρει τοιοΰτον μεγαλείτερον, λαμβάνοντες,εννοείται τό σύνο- 
λον ολοκλήρου της γερμανικής φυλής, διότι τόύψος τοΰ σώ
ματος διαφέρει έπαισθητώς μεταξύ Πομερανοΰ καίΒχυαροΰ.

Τά μικρότερα αναστήματα εχουσιν οί Ιταλοί καί ’Ισπα
νοί, ών ό μέσος όρος τού ύψους τοΰ σώματος φθάνει 
-μέχρις 1 μέτ. καί 65.

Έν τέλει, παρατηρεί τό ανθρωπομετρικόν τοΰτο συμβού
λων, έάν έξετάση τις τάς διαφόρους κοινωνικάς τάξεις τών 
Γάλλων, παρατηρεί,ότι, άντιθέτως έξ όσων συμβαίνει έν Άγ· 
-γλΐφ, οί άνήκοντες εΐς τάς πλούσιας τάξεις είσίν υψηλότεροι 
τών άνηκόντων είς τήν εργατικήν τάξιν, ή δέ διαφορά αύτη 
ΐΐναι 0,02 τοΰ μέτρου περίπου.

J

ΙΕΡΟΝ ΚΕΙΜΗΛ1ΟΝ

Έν τη γαλλική άκαδημεία τών επιγραφών ό κ. Συμεών 
-Αούς άνέγνω έσχάτως πραγματείαν περί τιμαλφούς κειμη
λίου καί λειψάνου τών παθών τοΰ Ίησοΰ Χριστού. Έν τή 
-πραγματεία άναφέρεται τό Ιστορικόν τεμάχιον ενός τών ήλων 
•τοΰ Τίμιου Σταυρού, φυλασσομένου τέως έν γαλλική έκκλη- 
σίγ. Τό τιμαλφές κειμήλιον «κόμιζε Πέτρος ό ‘Ωμός εΐς τήν 
εν Μοντιέλ μάχην, καθ ’ ήν έκυριεύθη ύπό τοΰ νικητοϋ τού 
-βασιλέως τής Καντίγγης. Ό νικητής έδωρήσατο τό κειμή
λιου τφ 1373 είς τόν Ίωάννην, δούκα τοΰ Βερρύ, όστις πά
λιν έδωρήσατο αύτό τφ 1376 είς τόν αδελφόν αύτοΰ Φί
λιππον τόν Τολμηρόν. Ταΰτα , αποδείχνονται, έκ πράξίως, 
ύπογραφείσης τφ 1376 ύπό τοΰ δουκός τοΰ Βερρύ καί φυ· 
λασσομένης σήμερον εν τοΐς άρχείοις τοΰ νομού. Cote-d’or

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Δειλός τις κύριος, επίσημον κατέχωνθέσιν, έρίσαςπρός τόν 
υπουργόν του, έταράχθη νευρικώς καί προσποιηθείςτόν ασθενή 

Ίκάλεσε τούς δύο ιατρούς του, διότι «γνώριζε δύο τοιούτους 
•φίλους του.

— Μά, τφ λέγει ή σύζυγός του, συ Ιωάννη, δεν έχεις 
τίποτε, «άν οί ιατροί σου διατάξωσι νά λάβης φάρμακα, τί 

-θά κάμης ;
—- Τί θά κάμω ; άπλούστατον. Δεν λαμβάνω τίποτε, θά 

γίνω καλά, αυτοί θά νομίζωσιν, οτι μέ ίάτρευσαν, καί θά έ- 
.ξακολουθώμεν νά ήμεθα πάντοτε φίλοι.

Ό ιατρός κύριος Κ.-.. εισέρχεται, παρατηρεί τήν γλώσ
σαν τοΰ ασθενούς, συμβουλεύεται τόν σφυγμόν του καί γρά
φει τήν συνταγήν του.

—Δύναμαι νά λάβω καί άντιμόνιον; έρωτφ ό, άσθενής.
Έπί τή λέξει ταύτη ό ιατρός σκύθρώπάζει, διαλογιζόμί- 

νος, ότιτό άντιμόνιον είναι τό δηλητήριον τών δηλητηρίων, 
καί άνακράζει.

— Έάν λάβητε'άντιμόνιον, εισθε ν«κρός !
Μόλις ό ιατρός κύριος Κ... έξήλθε, είσέρχ«ται ό έτερος 

ιατρός κύριος Μ..., όστις έξετάσας καί ούτος τόν σφυγμόν 
τοΰ ασθενούς, τήν γλώσσαν κτλ., γράφει τήν συνταγήν του.

Καθ ’ ήν δέ στιγμήν άνεχώριι*
—- Πρό πάντων, φίλε μου, τώ λέγει, σέ συμβουλεύω νά 

λαμβάνης άντιμόνιον, νά λαμβάνης, άντιμόνιον.
Ο άσθενής ώχρι? καί τρέμει, ή δέ σύζυγός του μόλις 

«ίσελθοΰσα παρατηρεί αύτόν είς ελεεινήν κατάστασιν.
<— Πέτρε, φωνάζει άμέσως είς τόν ΰπήρέτην'της, τρέξε 

αμέσως νά καλέσης τούς ιατρούς, ό κύριός σου δέν είναι 
διόλου καλά.

Μετ’ ολίγον εισέρχονταιάμφότεροι οί ιατροί, ό κύριος Κ... 
καί ό κύριος Μ...

— Τί τρέχει; τί τρέχει ; «ρωτούν άμέσως άμφότεροι.
— ’Ελαβον άντιμόνιον, δέν έλαβον άντιμόνιον, τοϊς λέγει 

τότε ό άσθενής. Δέν είμαι καλά.
— Τί έχεις ; άπό τί πάσχεις;
— ’Από άμφιβολίαν. Ό κύριος Κ... μοΰ λέγει νά μή 

λάβω άντιμόνιον, ό μύριος Μ... νά λάβω, καί ώς έκ τούτου 
δέν είμαι διόλου καλά.

Οί ιατροί παρατηρουσιν άλλήλους έκστατιΧώς, ειτα δέ 
τάς συνταγάς των καί μειδιώσιν.

Ή δέ σύζυγος εγείρουσα τόν σύζυγόν της.
— Πηγαίνετε, τοϊς «ΐπεν, δέν «χει τίποτε, θά τφ δώσω 

όλίγην Λήθτ(τ καί θά γείνη εντελώς καλά.
— Τό πιστεύομεν, κυρία, διότι ή επιστήμη ύφ’όλας τάς 

φάσεις ώφελεϊ «ίς τήν υγείαν τών ανθρώπων.

ΠΟΙΚΙΛΑ
Τό νά γνωρίζη τις πώς αί υποθέσεις ένός Κράτους ή ένός 

οίκου «δει νά βαίνωσιν, «ίναι ίδιον άνδρός νοήμονος καί ενά
ρετου.

Τό νά γνωρίζη δέτις πώς ήττον βαίνουσιν, ϊδιόνέστι πε
πειραμένου καί πολυάσχολου.

Καί τό νά δύναται τις νά μεταβάλλη ταύτας έπί τό βέλ- 
τιον, είναι κατόρθωμα άνδρός ευφυούς καί μεγαλοπράγμονος.

•ΗΗ·
Ή ελευθερία καίήίσότης ούδαμοϋ άπαντώνται· δέν'ύπάρ- 

χουσιν ούτε έπί γής, ούτε έν ούρανφ. Καί αυτοί έτιοί αστέ
ρες δέν είναι ϊσοΓ ό εις είναι μεγαλείτερος καί λαμπρότερος 
τοΰ άλλου. Ούδείς αυτών δύναται νά κινηθή έλευθέρως' 
πάντες ύπείκουσίν «ίς νόμους διαγεγοαμμένους, «ίς νόμους σι- 
δηροΰς... Ή δουλεία υπάρχει καί έν ούρανφ καί έπί γής.

‘Οσάκις ή δραστηριότης τής ψυχής άποκοιμίζιται «ίς τούς 
αχανείς ρεμβασμούς τής ελπίδος, ή άνά χεϊρας έργασία φαί- 
ν«ται έπαχθής «ίς τόν πιστεύοντα, ότι δύναται νά έπανα- 
παύηται είς τό μέλλον.. Άλλ’ εύθύς άμα εξαφανισθή άπό τών. 
οφθαλμών του ή θέα τής ευτυχίας, συγκεντρώνει τάς δυνά
μεις τού πάσας καί στηριζόμενος έπί τής δυστυχίας του, ρί· 
πτεται είς νέας τύνας.

Ό θεός έκαμε τάς ξανθάς γυναΐκςα τής Άρκτου- θέλων 
νά παρηγορήση τούς τόπους εκείνους, ίμότί τοϊς «στέρησε 
τόν ήλιον.

. -Η*
Ή γή πρέπ«ι νά ήναι ακατάλληλος κατοικία διά τήν αρε

τήν, διότι ανέκαθεν παρίσταται αύτη πάσχουσα. „..j
•Μ*  ·
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ΠΕΙΡΑΜΑ ΔΕΒΙΟΤΗΤΟΣ

Τινι τρόπφ δύναται τις, κρατών μακράν ράβδον δι’ άμ· 
φοτέρων τών χειρών του, ώς εμφαίνεται ίν τφ πρώτφ σχή-

•V

\ ..

χ.

,\

X

,)

μάτι, να διέλθη κάτωθι 
ταύτης,χωρίς νά εγκα
τάλειψη τήν ράβδον ;

Τό πείραμα τοΰτο, 
μολονότι εύκολον έκ 
πρώτης άπόψεως, είναι 
έκ τών δυσκολωτάτων, 
καί έάν ό έχτελών τοΰτο 
δέν ίδη τάς παρατιθε- 
μένας εικόνας, άμφι- 

, βάλλομεν άν θα τό κα- 
: τορθώση.

Δότε μακράν ράβδον 
εις τινα φίλον σας καί 
προτείνατε αύτφ, άφοΰ 
στηρίξη τό έν ακρον αύ
τής έν τή μεταξύ του 
τοίχου 
ματος 

γωνία νά διέλθη δι ’ όλου τοΰ σώματός του 
τών χειρών του καί 
τοΰ εδάφους σχη- 
ματιζομένου κενοϋ 
τής γωνίας.

Έάν ό φίλος σας 
δέν είδε άλλοτε το 
πείραμα τοΰτο πολ· 
λάκις θά έπιχειρήση 
καί πάντοτε θ ’ ά- 
πολέση τήν ισορρο
πίαν. Θά κατορ- 
θώση δέ μόνον τού
το, έάν στρόφων : 
τα νώτα πρός τόν 
τοίχον, ώς έμφάί- 
νετάιέν τφδευτέρφ 
•ημών σχήματι, το
ποθέτηση εαυτόν 
ούτως, ώστε οΐ δύο πόδες του καί τό ακρον τής ράβδου ν’ 
άποτελέσωσιν ισοσκελές τρίγωνον.

. Ούτω μόνον δύναται νά διέλθη ύπό τήν ράβδον, διότι, 
άφοΰ πράξη τοΰτο, ώς άνω είπομεν, έγείρεται βαθμηδόν έκ 
τοΰ αντιθέτου μέρους, λαμβάνων θεσιν μόνιμον καί όμοίαν 
πρός ήν είχε πριν ή άρχίση τό πείραμα.

καί τον πατώ- 
σχηματιζομένη 

δια τοΰ μεταξύ

Φ. II.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

98. Λινςγμ.α.

Παρά Φ ράγκοις συνηθέστατον τό όνομά μου είναι 
ivfy παρ' "EJJqai που καί που σπανίως άπαντά. 
Πιθανόν ή νήσος Εως δ Jac τούτο νά άγνοή

■ πρΙν % δμως aJJov τρίζης,έδω .κοντά μου μείνε 
διότι τετυπωμίνον θάτό Ιδφς καθαρά.
Μή πας ποΜ μακράν ευθός σοΰ τό δηΛοΙ. 
κάθε πρύ>τη μου σεΜς· ΟΜως τε τί ήμπορείς 
νά κάμι/ς &ν τής ρύσεως μακράν. Οΰτενάζής 
δεν δύνασαν πΛήν τάχα, τί νά είμαι ·,: φ είς Μγεε 
*>.$ ετερός τις. *Ω!  πόσον, πόσον π4αν&νται SJoi ί 
Εαί άπορ&, άΛήθεια, π&ς δεν ηδρατε τί ΘΜει 
τό αίνιγμά μου νά είπή' Μγο σκεφθήτε μόνοι.

99. Ορός συμ.πλήρωσεν. 
Ε·ω··—.·ι—.i.t.ia—.ε.—.υ.α.τ.ι —.α·—.υ.υ.α.ξ.ά.

1ΟΟ. Ίστηρεκή ερώτηβςς.

Jloia γυνή πρώτη ένίκησεν είς τους ΌΛυμπιακους Αγώνας ·

ΙΟΙ. Περέβργον έρώτηρ.α.

Ποιον πί.1αγος κάμπτεται;

109. Λ,ογόγρεφο?.
Μέίβ et Ta—To pa n.

•Αραβικός Ίππος.

Λ,ύβεος τών έν τώ 40 φύλλω αονογμ.άτων.

85. ΑΙΝΙΓΜΑ

Ή βροχή

Έλυσεν αυτό ο έξ Άβηνών κ. Ν. Β. Κουντούρης. ■ ■ ■

86. ΑΙΝΙΓΜΑ

Ή «βρεοπωμένη.

"Ελυσεν αύτόό έξ ’Αθηνών κ. Γ. Κοσμόπουλος.

87. ΠΡΟΣ ΣΓΜΠΛΗΡΟΣ1Ν

Αέν ττρέηβενά έπαερώμ.€θα δςά τά πρατερή- 
μ.ατά μ·»?·

"Ελυσαν αύτό ό έξ ’Αθηνών κ. Ν. Β. Κουντούρης, ή έξ Έλευ- 

σΤνος κυρία Δήμητρα X. Κριεκούκη, δ έκ Πατρών κ. Π. Γ. Πο
λυζώης.

88. ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ

Μηδβνε αναφοράν ονεεδέσης, καενή γάρ ή 
τύχη καί τό μ-έλλον αόρατον.

"Ελυσαν αυτό δ έξ Άβηνών χ. Ν. Β. Κουντούρης, 0 έχ Πατρών 
κ. Π. Γ. Πολυζώης.

89. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

9, 8 + 1=9, 7 + 2=9, 6+3=9, 5 + 4=9 = 999, 9/£ 
=1000. ·

90. ΕΡΟΤΗΣΙΣ

Χκέαβος—βχεά—θώς.

"Ελυσαν αύτό ό έξ ’Αθηνών χ· Γ. Κοσμόπουλος, ό έχ Πατρών 

κ. Π. Γ. Πολυζώης.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΠΣ “ΦΓΣΕΩΣ,,
©. Μ. Πάτρας. Άναμένομεν άπάντησίν σας μετά βημειώ- 

σεως ζητηβέντων ονομάτων, διότι κωλυόμεθα εΐς τήν έναρξιν τών 
κληρώσεων.—Κ. Β. Μήλον. Έλήφβησαν ένεχρίόησαν ύπεβλή- 

όησαν καί αναμένεται, όπως σίς σταλή.— Π. X. Βουκουρέ- 
στιον. Συνδρομαί έλήφβησαν εύχαριστοΰμεν. Σάς ένεγράψαμεν.— 
Μ·. Ί\ Αίγιον. Ζητηβέντα φύλλα, σάς άπεστάλησαν. — Σ. Τ- 
Μεσολόγγιον. Συνδρομή σας έλήφβη Εύχαριστοΰμεν. Άπό- 
δειξίς σας στέλλεται σύν παρόντι φύλλιρ.—Γ. Φ. Σ π ά ρ την. Ε
πιστολή σας μετά συνδρομής έλήφθη· εύχαριστοΰμεν. Ζητούμενα 

φύλλα σίς άπεστάλησαν. Σας γράφομεν καί ταχυδρομιχώς καί πα- 
ραχαλοΰμεν, φροντίσατε δέοντα.—I. Ρ. Πύργον. Έλήφβη χαί ή 
τρίτη συνδρομή. ’Εχει καλώς· εύχαριστοΰμεν, Άναμένομεν νεωτέ- 

ρους.—Π. I. Ό. Ένταυβα. Έλήφβη καί δημοσιεύεται. Έχετε 

δίκαιον, πλήν δέον νά ίκανοποιώνται πϊσαι πάντων αί απαιτήσεις 
’Εντούτοις έπιβυμοϋμεν νά-συναντώμεβα, όπως καί προφορικώς άν- 
ταλλάξωμεν μερικάς ιδέας.—Ε.Π. Κ αβά λ λα ν.Δευτέρα ύμών συν

δρομή έλήφβη καί εύχαριστοΰμεν πολύ. Άπόδειξις παρεδόβη κατα- 
ίαλόντι ταύτην.—Ν. Μ. Έντ'αΰ βα.— Σ. Ο. Πάτρας.—Δ. Π. 
Βόλον—A. Α. Σύρον.—Δ. Μ. Πά τράς. Αί δυσχέρεισι ίν- 
τως παρεμβάλλονται είς τήν αρχήν'καί'διά τοΰτο αι επελθοΰσαι 

μεταβολαί είς .τήν δημοσίευσιν των λαχείων. Έν τούτοις μόλις αρ
χίσουν αί κληρώσεις βά έξαχολουβήσωσιν άπροσχόπτως. '

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΛΦϊΙΟΓ ΠΛΡΑΕΚΕΓΛ ΑΚΟΜΗ


