
ί,τοΣ a'. %«hnais rm 10 Φεερουαριου 1891 44

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΗΟΣ ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ ΜΊ0. 36
KAT STOA ΜΕΛΑ ΑΡΙβ. 11 
EKASTON ΦΤΑΑΟΝ TIMATAt 

ΙΟ ΛΙΠΤΑ ΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΧ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
’Εν *Ελλά&,  Ατηβία Αρ. ' β

» » έξάμηνυς » 4
’Εξωτερικού έοηβία Φρ. 10'

» » έξ&μηνος »· β

momiAios εικοόγραφοι^ν· περιοδικόν ΕΚΔΙΔΟΤΑί·

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

*Β »·φ*Μ)  π<Λ έφευρίτου (μ«’ »U4»ocl, όπό Φ. Π. — ι. Β. Σο5λγγε 
*ai τό ώρολΟγιον τής ΜητροπΟλεως τοί Στρασβούργου, ύπό 

■ωυσέ«;. — Μί« έπιπράτεια τής πέραν τοϋ Γίγγου ινδικής, Βιρ
μανία καί Βιρμανοί (συνέχιισ), ύπό Ίλ. ί. Ο'.». —Ό Μεσημβρι
νός Άστήρ ή ή Γή τ&ν ΆδαμΑντων, (μυθιστορία ΙΟΓΛΙΟΤ ΒΕΡΝι, 

μ«τά sWvwv.—ΤΟ δχρουν μέλαν, δηό Φ.Π.—’Ηχώ.—ΤΟ σχολεΐον 
ποδ πόσμου, όπδ AU. — Αινίγματα. — ‘Ανταποκρίσεις «Φϋσεως. 
—‘Αγγελία.

Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΓ ΕΦΕΓΡΕΤΟΓ

Ύπό τον ανωτέρω τίτλον το περιοδικόν «New-York 
Mechanic» έδημοσίευσεν εσχάτως την κάτωθι εικόνα. ήν καί 
ήμεΐς μόνον χάριν της πρωτοτυπίας και εύφυοΰς συναρμολο- 
γήσιωςτών άπαρτιζόντών αύτήν μηχανημάτων παρατιθέμεθκ 
φδε, διότι ύπο έποψιν πιστής αντιγραφής πάνυ απέχει του
νά παραστήση τήν ακριβή παθολογι
κήν, φυσικήν καί πραγματικήν κατά- 
στασιν τού εικονιζομένου αντικειμέ
νου, εικόνα, ήτις έν τή διανοίγ τού 
συλλαβόντος καί έκτελέσαντος ταύτην 
επικράτησε στιγμιαίως ώς άστοχος 
ιδέα, εντελώς εσφαλμένη, διότι έν 
τώ έγκεφάλω οίουδήποτε εις τήν 
ιδέαν του άφωσιωμένου εφευρέτου, 
καί μύστου τών άποκρύφων τής «ρύ
σεως, έστω καί τής πρώτης τάξεως, 
έν έξετάσωμεν έν λεπτομερείς τά 
άπαρτίζοντα τήν πρωτότυπον ταύ
την κεφαλήν μηχανήματα, δέν είναι 
δυνατόν νάπαραδεχθώμεν,ότι έν αύ
τή ενυπάρχει τό χάος καί ή σύγχυ
σες τοιούτων πολυποίκιλων ίδέών καί 
παραδόξων.φαντασιοπληξιών. Ίσως « 
ό εργάτης τής ιδέας ταύτης άλλοίαν 
εκφρασιν ήθέλησε νά δώσγι είς τό 
επινόημά του καί άλλοίαν εχάραξεν 
ή άπιστος γραφίς, μεταβαλοΰσα τον 
σκοπόν. Έν τούτοις καί τό «Scienti
fic American», ετερον περισπούδα
στου καί άμα πάτριον αύτφ περιοδι
κόν, λογικώς διαμαρτύρεται κατά τής τοιαύτης συλλήψεως.

H ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΟΥ

Εάν ο εγκέφαλος, επιλέγει τοΰτο, ενός εφευρέτου κατέχηται 
ταΰτοχρόνως ύφ άπασών τών ίδιών καί φροντίδων τούτων, 
τών τοσούτφ άπεχουσών άλλήλων κατ’ ουσίαν καί τύπους, 
ώς δίδωσιν ήμΤν νά εννοήσωμεν ή ανωτέρω είκών, βεβαίως 
πρέπει μάλλον- νά οίκτιίρωμεν τον τοιοΰτον έφευρέτην ή νά 
τόν θαυμάσωμεν, καί διότι, έκτος τού ότι ή διάνοιά του θά 
πλέγ, έντός δαιδάλου. ιδεών καί ανόητων επινοητικών έζελί- 
ξεων,- ουδέ ποτέ άλλως τε είναι δυνατόν νά κατορθώση νά 
φθάσγ ί£ς συμπέρασμά τι οριστικόν καί ωφέλιμον. Ή αλή
θεια, ήτις άλλως τε ούδέν άφαιρεϊ άπό τού ενδιαφέροντος 
τής περιέργειας; ήν μόνον ή «ίκών αύτη μιταδίδωσιν ήμΐν, 
είναι, ότε ή διάνοια τού γνησίου Εφευρέτου σπανίώ; φέρεται 
εις πλείονα τού ένός αντικειμένου ταύτοχρόνως, καί ότι άμα 
ώς συλλαβή τόν μίτον τής άνακαλύψεως, αυτόν καί μόνον 
κρατεί άλυσσόδετον έν τή διανοίγ του, τόν άφίνει όλίγον νά 

κινηθή καί πάλιν τόν συλλαμβάνει, ίνα μή διαφυγή, τόν 
ακολουθεί,τόν ψηλαφεί,τόν κλυδωνίζει ώς βρέφος κατά πρώ
τον καί ανδρικώς άμα ώριμάση, καί δεν τόν εγκαταλείπει ή 
όπόταν διατύπωση τήν άνακάλυψίν του δι’ άνεζαλείπτων 
χαρακτήρων. Μετά τοΰτο δέ ή φαντασία του υιοθετεί ίτέραν 
επίνοιαν, ής τον μίτον πάλιν μόλις συλλαβή επιδίδεται μετά 
πιστής άφοσιώσιως καί μοναδικής εύλαβείας, διότι ή επιτυ
χία τοιαύτης επιπόνου καί ιδιορρύθμου εργασίας απαιτεί 
σαφή καί διαυγή διάνοιαν, καί επιβάλλει τήν ύποχρέωσιν τής 
συγκεντρώσεων άπασών εκείνων τών δυνάμεων καί μόνης 
εκείνης τής δραστήριου ίνεργιίας τού πνεύματός καί τής μο
ναδικής χειραγωγήσεως. ών ό τοιοϋτος εγκεφαλικός οργασμός 
δέον νά ή ίφωδιασμένος.

Φαντασθήτε τάνΈδισσώνα κατεχόμενον ένταύτφ υπό τών 
μηχανικών εξελίξεων πάντων τούτων τών εργαλείων. Όποιαν 
ιδέαν ίδει νά σχηματίσωμεν περί αύτοΰ ;

Ό εφευρέτη; είναι άνθρωπός κάλλιον πεπροικι'σμένός τών 
λοιπών θνητών ύπό τών φυσικών εμπνεύσεων, · αίτινες περι- 

βάλλουσιν ήμας, δυνάμενος νά σκέ- 
πτηται καί ενεργή πλέον τών άλλων 
καί νά έντρυφά έπιτυχέστερον εις τά 
ζητήματα, άτινα ό λοιπός κόσμος 
παρέρχεται άδιαφόρως, καί όστις 
συνήθως επιδίδεται μετά τοσαύτης 
έμπνεύσεως καί άφοσιώσεως εις ταΰ
τα, ώστε εκλαμβάνεται ώςπαράφρων 
η τουλάχιστον ώς άπολέσας τόν κοι
νόν νοΰν. Τοιοΰτον εκλαμβάνομε? 
αυτόν κατά γενικόν κανόνα.

“Ωστε, εάν έν τή παρούση περι- 
στάσει ή γραφίς ήμών διαψιύδη το- 
σοΰτον έμφαντικώς τήν γραφίδα τοΰ 
συλλαβόντος τήν έκτέλεσιν τής ανω
τέρω εΐκόνός πρωτοτύπου έργάτου, 
βεβαίως τοΰτο εχει ύπόστασιν μόνον 
ύπό τήν έποψιν τής απολύτου φιλοσο
φικής θεωρίας' δέν άπαζιοϋμεν δέ 
νά όμολογήσωμεν, ότι ή μηχανικο- 
τεχνική επίνοια αύτοΰ είς έκτέλεσιν 
τής φαντασίας αύτής ενέχει μόνον 
άζιαν πρωτοτύπου ίχνογραφικής' επι
τυχίας.

Φ. Π.

I. Β. ΕΟΥΔΓΓΕ--
ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗΜΟΛΕΟΣ ΤΒΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

Ούδιίς βεβαίως 6’ άγνοή τάς··προ00ου<, άς έν μικρώ χρονικφ 5ιά- 
στήματι έποίησεν ή ώρολογοποιίά, ήτις είναι αξία νά τύχη τοΰ 
θαυμασμοί δλου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου. Πλεΐστοι δ’ δσοι άνε- 
φίνησαν διαπρεπείς τεχνιται, Είς δέ τούτων είναι καί δ διάσημος 
ώρόλογοποιδς I Β. Σοδλγγε.

Ούτος έγεννήθη καί έ’ζησεν είς εποχήν ανώμαλον, καθ’ ήν απο- 
δείκνυται εναργέστατα, ότι τό ανθρώπινον πνεύμα δύνατάι νά ύπέρ- 
πηδήση όλας τάς δυσκολίας, όταν μετά τής εΰφυίας κέκτηιαι τήν 
αρετήν και τήν σταθερότητα.

‘Ο ’Ιωάννης Β. ϊοΰλγγε έγδννήθη έν Στρασύούργω τήν 1” Δε
κεμβρίου 1775. Ό πατήρ του, προσκεκολλημένος ών είς τήν διοί- 
κησιν τής επαρχίας ’Αλσατίας άπώλεσε τήν θέσιν του εν καιρώ τής 
Τρομοκρατίας δια τά συντηρητικά του φρονήματα, 8θεν έγκαταλι-
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«ών τδ Σερασβοΰργον^χατέφυγε μετά τών δύο τέκνων του είς Σχλε- 
στάδ. Άμφότερα τά,τέχνατου απέδειξαν μέν ταχέως μεγάλην έπί- 
οοαιν εις τάς Μαθηαατιχά'ς επιστήμας χα’κέΐς τήν έφαρμογ.ήν αΰ>. 
τών επί τής- Μηχάνιχής, άλλά κατά τούς χρόνους ε-χείνους». οτε ή 
έπανάστασις συνέτάρτττεν ολην τήν Γαλλίαν, τά σχ«λ«ϊχ.δέν βλει-: 
τούργουν, χεχλειαμένα όντα, χαί τά πρός δίίόοσι ν μέσα έλέϊάόν.

Καί δμως μετά τοιαύτας ελλείψεις, άλλά ρεπών είς τάς .Μαθη
ματικός έπιστήμας δ Ιωάννης Σοΰλγγε, ήρξατβ.τρϋ λαμπροΰ του' 
σταδίου, τόυτέστι τοΰ 'Μηχανιχοί?,’ κατασκευάσας τά απαραίτητα 
εργαλεία?· δι’ έ’ν μικρόν μηχανικόν εργοστάσιου. Ακολούθως χατέ- 
γεινεν είς τήν κατασκευήν παντοίων μηχανημάτων καί ιδίως τών είς 
χρ^σιν τής πειραματικής φυσικής οργάνων. Έδιδε δέ μεγάλην προ
σοχήν είς τούς ποικίλους συνδυασμούς, τούς όποιους παρετήρει εις 
τήν.Μηχανικήν, τά Μαθηαατικά καί τήν Αστρονομίαν- δθεν ένό
μιζε τό ώρολόγιον ώς; πρώτην τών τεχνών, κατασκευάσας έν πο,ΐ; 
έτι ών τό ώρολόγιον δέ τούτο ήτο τό προσχεδίασμα τού περιωνύ
μου1 αστρονομικού ωρολογίου τής Μητροπόλεως τού Στρασβούργου.

'Οτε ό πατήρ τοΰ Σούλγγε συνελήφθη φύλαχισθείς έ'νεχα τών συν-' 
τηρητικών αύτοΰ φρονημάτων, ό 'Ιωάννης δεκαετής μόλιςών, προϋ- 
τεινε ν’ άνρρθώση τό ώρολόγιον τής Μητροπόλεως άχτι τής ελευ
θερίας τού πατρός του. Ή αΐτησίς του αΰτη άπερρίφθη, άλλ’ ή 
γενναία πρϊξίς του, προερχόμενη εξ υιίκου φίλτρου, συνετέλεσεν 
οΰχ ολίγον πρός άπελευθέρωσιν τού πατρός του.

Έ άνόρθωσις τοΰ ωρολογίου τής Μητροπόλεως ήτο ή σπουδή 
καί ή μέριμνα τού .’.Ιωάννου, Έξετάζων τό άντικείμενον τούτο 
ένόησεν, on ή πρακτική μηχανική καί ή ώρολογοποιία δέν έξήρκουν 
δι’ έν-τοσοΰτον σπουδαίου Ιργον, άλλ’ οτι έπρεπε νά κατέχη γνώ
σεις ετι τών Μαθηματικών επιστημών καί ιδίως τής ’Αστρονομίας. 
Εν τούτοις επιχείρησε τάς επιπόνους ταύτας μελέτας'άνευ διδα
σκάλων, άνευ. βοηθημάτων καί άνευ συμβούλου. Ή φυσική του οξυ
δέρκεια καί ή σταθερά του θέλησις άνεπλήρουν τάς ελλείψεις του; 
Ίχνογραφών ολας τάς θεωρίας, τάς οποίας έμελέτα, έμαθε ταΰτο- 
χρόνως τήν Περιγραφικήν Γεωμετρίαν.

Αί εργασίαι τού νέου μηχανικού δέν έβράδυναν νά. έλκύσουν τήν 
προσοχήν τών συμπατριωτών του, οτε διωρίσθη άναπληρωτικός (έκ
τακτος) καθηγητής τών Μαθηματικών έν τφ λυκείιρ τής Σχλε- 
στάδ- ύπόμνημά τι «περί τής σχέσεως τού μετρικού συστήματος·, 
τού νεωστί εΐσαχθέντος καί τοΰ μέχρι τοΰδε έν γρήσει, ήτον ή ί· 
φορμή του νά κληθή ό γνώμων τών μέτρων χαί τών σταθμών τοΰ 
νομού του.

Έν έτει 1820 εκαμεν έναρξιν τής έγκαταστάσεως τοΰ ωρολογίου 
τής Στρασβουργικής Μητροπόλεως, είς τό όποιον είργάζετο παιδιά- ■ 
θεν. Καί έν πρώτοι; έσκέφθη ν’ άντικαταστήση τό ήμερολόγιον τού 
αρχαίου (όπερ έδείχνυέ μόνον τάς κινητάς έορτάς δι'είκόνος) δι’ένός 
νέου ήμέρολογίου, τού όποιου αί ενδείξεις ήσαν σταθεραί. Ό χρο
νολογικός εκκλησιαστικός υπολογισμός κατέστησε τήν εργασίαν αύ
τοΰ επίπονον, μέχρις ού διά διαφόρων μελετών του κατανόησα; τά 
έκ τούτων προκόπγοντα λάθη, εξήγαγεν άλάνθαστον συμπέρασμα. 
Φθάσας είς τό τέλος τών ερευνών του άπήλθεν είς Παρισίους καί 
επαρουσιάσθη πρός τόν Λουδοβίκον ΙΗ’,όστις τόν ϋπεδέχθη εΰμενώς 
-κάί τόν έπήνεσεν.

Άφ’ου εδαπανησεν έν σχεδόν έτος εις προπαρασκενήν ευαρίθμων 
τίνών τεχνιτών ■ καί αποπεράτωσιν τών άναγκαιοόντων είς αύτόν 
εργαλείων ήρξατο τού έργου έν έτει 1838 κατορθώσας έντός τεσ
σάρων έτών νά όίκοδομήση τό αριστούργημα έκεΤνο, όπερ ανέγραψε 
τό Ονομά του εις θέσιν διαχεκριμένην έν τοϊς άπομνημονεύμασι τών 
τεχνών χαί επιστημών.

Πρός περιγραφήν τού αριστουργήματος τούτου τής τέχνης έχρεια - 
ζιτο χώρος ικανός νά καταλάβη ολόκληρον βιβλίου. Άλλ’ήμεΐς πε- 
ριοριζόμεθα ύποδεικνύοντες τά αξιολογώτερα χαρακτηριστικά τού.

α'.) Εις τήν βάσιν τού κτιρίου κεϊται ή ουράνιος σφαίρα δει- 
κνύουσα επί τίνος πλαχός τόν άστρωον χρόνον, δηλ. τήν κίνησιν 
τών αστέρων διαρκούσης τής ημέρας. Περί τούς 5,000 αστέρες τών 
εξ πρώτων τάξεων παρίσταντατ έκαστος ακριβώς είς τάς θέσεις του.

β'.) Έπί μετάλλινης ταινίας, άν σχήματι δακτυλίου, 25 εκατο
στόμετρων πλάτους, επί περιφερείας 9 μέτρων, είσΐν έγγεγραμμέναι 
ί>λαι αί ενδείξεις ένός ημερολογίου σταθερού, οί μήνες δηλ. αί ήμέ- 
ραι, τά γράμματα, ά’τινα σημειοΰσ.ι τήν. Κυριακήν, τά ονόματα τών 
άγιων καί α'ί κινηταί καί ακίνητοι έορταί.

γ'.) Έτερα χρονική πλάξ χρησιμεύει πρός παράστασιν τής ανα
τολής καί δύσεως τού Ήλιου, τής κινήσεως τής Σελήνης καί τών 
εκλείψεων αύτών.

δ'·) Αί ήμέραι τής έβδομάδος παρίστανται διά τών έπτά .θεοτή
των ιών ειοωλολατρών, εξ ών έλαβον τά όνόματά των- αυται αί 
έπτά άλληγορικαί εικόνες παρίστανται έπί αμαξών συρόμενων ύπό 
τών άναλογούντων ζώων κάί περιτρέχουσιν έπί τίνος κυκλοτερούς 
σιδηροδρόμου άκολουθούσαι κίνησίν τινα συνεχή.

ε'.) Έπί τής στοάς τής καλ.ουμένης τών Λεόντων φαίνονται δύο 
άγγελοι καθήμενοι παρά'τήν πλάκα τοΰ μέσου όρου τού χρόνου. ‘Ο 
έξ αριστερών ίίτάμενος κρατεϊ είς τάς χεΐράς του έν ώροσκόπιον 
πλήρες άμμου έρυθρας, τό όποϊον έπαναστρέφει καθ’ έκάστην ώραν· 
ό δέ έχ δεξιών'κρατεί" διά μέν τής μιας χειρός σχήΛτρον, διά δέ 
τής έτέρα'ς σήμαντρον, δι’ ου σημαίνει τόν πρώτόν κτύπον έκάττου· 
τετάρτου τής ώρας- ό δεύτερος χτύπος επαναλαμβάνεται ώς πρω

τον τέταρτον τής ώρας ύπό παιδός, τά δύο τέταρτα 5πό έφηβου, 
τά τρία τέταρτα ύπό άνδρός ώριμου ήλιχίας καί τά τέσσαρα τέ
ταρτα ύπό γεροντος.- Αίται αί τέσσαρε; εικόνες, αί όποιας παρι- 
στώσι τάο'τέσσχραξ ώρας τής ζωής, έξέρχονται έκ τοΰ θαλάμου 

,^των, προβαίνουιι δύο^ματα διά νά πλησιά'σωσϊ χαί κρόύσωσί'τό 
'σήμαντρον και έπειτα "απέρχονται.

c’.) Ή υψηλότερα αίθουσα πλουσίως καθωραϊσμένη κατέχεται 
ύπό τής εΐκόνος τού ’Ιησού Χρ'σάοΰ, οστις κρατεί" διά μέν τής μιας 
χειρός τήν σημαίαν τής άπολυτρώσεως,.διά δέ τής άλλης ευλογεί".

Περί τήν μεσημβρίαν έκάστης ημέρας βλέπει τις πορεϋομένους 
τούς δώδεκα Αποστόλους πρός τόν,’Ιησοΰν καί φέροντας έκαστον τά 
όργανα τού μαρτυρίου του· άμα φθάσουν πρός αύτόν κλίνουσι τήν 
κεφαλήν, άποδίδουσι τήν προσήκουόαν λατρείαν χαι.έιτα απέρχον
ται. ΐίορευομένων τών Αποστόλων, ό ιστάμενος έπί τήςάχρας τοΰ 
πύργου αλέκτωρ κτυ.π£ τάς πτέρυγάς του, κινεί τήν ουράν καί 
κράζει τρις εις άνάμνησιν τής φωνής τού άλέκτορος,· δστις αντήχη
σε*  εις τά*ώτα  τού Πέτρου έξωθεν τού Πραιτωρίου τοΰ Ποντίου 
Πιλάτου.

Ή φωνή αυτή καί ή λατρεία των Αποστόλων εισί τά άξιοθάυ- 
μαστότερα μέρη τοΰ ωρολογίου, άτινα έτι'χαί νύν παρ’ όλων θαυ
μάζονται.

Τήν 2 ’Οκτωβρίου 1 842, ημέραν τής ένάρξεως τής-δεχάτης ίπι- 
στημονιχής συνόδου τής Γαλλίας έν Στρασβούργο) ένεκαινιάσθη τό 
νέον ώρολόγιον χαί εκίνησε τόν θαυμασμόν πάντων τών σοφών και 
τών περιεστώτων.

Κατά τό έτος 1828 ό Σοΰλγγε έστεφανώθη διά τάς μετενεχθεί- 
σας τελειοποιήσεις είς τήν κατασκευήν τών κρεμαμένων πλαστίγ
γων· κατά δέ τό έτος 1853 προήχθη είς τόν βαθμόν ιππότου τοΰ 
τάγματος τής Τιμής.

’Απέθανεν έν έτει 185&-, άφ’ου έζησεν όγδοήχόντα έτη, καθ’ ά ένη- 
σχολήθη είς ωφέλιμα έργα.

Κατέλιπε σύγγραμμα, «περί τής συμπλοκής τοΰ τροχού καί τοΰ 
χαρακτοΰ άξόνος», πολλάς μηχανάς πρός χαταμέτρησιν καί άλλα 
εργαλεία μαθηματικής ακρίβειας, τήν όποιαν πάντοτε έπεδίωχεν 
εις τε τάς σπουδάς καί τήν εργασίαν του.

πολλάς μηχανάς πρό; χαταμετρησιν καί άλλα 

τε τάς σπουδάς χαί τήν εργασίαν του.
Μωΰσής.

ΜΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΓΑΓΓΟΤ ΙΝΔΙΚΗΣ

ΒΙΡΜΑΝΙΑ και ΒΙΡΜΑΝΟΙ

ί Συνέχεια)
Ή ’Αγγλία έπωφεληθεϊσα κατόπιν, ένέτεσι 1826—1840, 

τοΰ πολέμου τών Βιρμανών πρός τινας γειτονικούς λαούς, 
κατέλαβε πλείστας αύτών χώρας, άποχωρίσασα τελείως αυ
τούς άπό τής θαλάσσης κατά το έτος 1855.

Κατά τήν πιθανοτέραν γνώμην οί Βιρμανοί φαίνεται, ότι 
κατάγονται έκ τών λαών τής κεντρικής ’Ασίας, . τοΰ Θιβέτ 
τουτέστιν ή τής Μογγολίας, καθότι έχουσι πολλάς κοινάς 
παραδόσεις καί ήθη μετά τών σημερινών λαών τών χωρών, 
εκείνων. Κατά τήν δόξαν ταύτην, οί Βιρμανοί είναι λαός 
άνάγων τήν ΰπαρξίν του μέχρι τοΰ 2000 έτους προ Χριστού. 
Άλλ’ οι Βιρμανοί δέν είναι είς καί ό αύτός λαός, άπ’ έναν- 
τίας μάλιστα, ενεκα τής πληθύος τών κατοικουσών τήν χώ
ραν ταύτην φυλών καί τών ποικίλων ηθών καί έθίμων τών 
μή κοινών είς πάσας τάς φυλάς ταύτας, δύναται τις εύλό- 
γώς νά έκφραση γνώμην, ότι κατ’ εποχήν άγνωστον συνέβη 
ένταΰθα ό,τι εΐς.τό ρωμαϊκόν κράτος ή τήν άρχαίαν Ελ
λάδα, ότι τόυτέστι ξένοι λαοί, έκ διαφόρων μερών τής ’Ασίας 
όρμώμενοι, έπέδραμον τήν χώραν ταύτην καί έγκατέστησαν 
είς τάς ευφόρους αύτής πεδιάδας καί τά δασοσκεπή ορη, συμ· 
μιγέντες δέ διά τής παρόδου τών ετών άπετέλεσαν την ση
μερινήν πολυμελή βιρμανικήν φυλήν. Είς τά βόρεια τής χώ·. 
ρας κατοικεί φΰλόν τι Ταρταρικόν, όπερ έκ τε τών παραδό
σεων, άς διατηρεί καί τών ήθών του φαίνεται καταγόμενου 
έκ τών λειψάνων τών ορδών τοΰ Τσηγγίζ-Χάν.

Ή φυσιογνωμία τών Βιρμανών προδίδει Τούρανικήν μάλ
λον ή Άριανήν καταγωγήν. "Εχουσιτούς οφθαλμούς μικρούς, 
τά μήλα τών παρειών έξέχοντα, τήν ρίνα βραχεϊαν καί πε-, 
πιεσμένην,. τό σώμα μικρόν καί ευτραφές, καί τό δέρμα σκο
τεινού κίτρινου χρώματος άποκλίνοντος πρός το φαιόν, Είναι 
δέ τόσφ φιλέριδες, ώστε έκ τής ελάχιστης αφορμής εγείρεται 
πόλεμος μεταξύ τών εχθρικότατα πρός άλλήλους διακειμένων. 
φυλών. Καί ή θρησκεία των έχει μεγίστας ομοιότητας πρ

τήν Τουρανικήν’ πιστεύουσιν είς ^τήν ύπαρξη» μυστηριωδών 
πνευμάτων καί λατρεύουσι τούς."βράχους, τούς ποταμούς ή 
τ,ά όρη. ;

. Γ
ΖχιΛιοι.—Δόξα rapi χοβμογονίας."—Κυανί πρόσωπα. —Ή μίλλονβα ζωή. 

. ■ Τά-πομρΰ —Κοραίμαι χαί Καρήνοι.—Ό εάν Γερμανό;.—Ti πνεύματα 
λδ·—*Ο  ζύθο; ,χυοόγγ. —’Βνδυμασίαι.—- ’Αδελιροποιϊα. — Νεχρσί χμί ζών- 
τε;. —ΣχΔναι χαί Κουμπλαΐ-Χόν·

’Εκ ,τών παντοδατεών φύλων τών άπαρτιζόντων τήν Βιρ- 
μανικήν εθνότητα θέλομεν άναφέρει τάς κυριωτέρας. Οί 2ιχοε 
ή Σχί'ίγοι, οΐτινες, κατοικοΰσι κυρίως τά πεδινά μέρη τής 
χώρας, είναι οί μάλλον πεπολιτισμένοι τών Βιρμανών, κα
ταγίνονται δέ προ πάντων είς τήν, γεωργίαν καί θεωροΰσιν 
εαυτούς αύτόχθονας. Μία περίεργος αύτών παράδοσις περί 
τής δημιουργίας τοΰ άνθρώπου, έπαρκώς έξηγοΰσα τόν λόγον 
τών κυνοθυσιών των καί τών αεταξύ συννενών νάαων. είναι 
ή έξής :
» <
»
» 
»
»

»
» 

»
»
» 
» βουλήν τής κοινής των μητρός, τής Γής’ αΰτη. τούς διέ- 
»τάξε νά φονεύσωσι πρώτον τήν κύνα, ήτις ύιίήρξεν ή

τών κυνοθυσιών των καί τών μεταξύ συγγενών γάμων, είναι 
-- έξής : « Άφοϋ ίπλάσθησαν ή γη, ό ηλιοίί ή σελήνη καί

οί άστε'ρες, ή Γή, λόγω τής ιδίας ισχύος· πρός τό γεννάν, 
έπλασε μίαν γυναίκα όνομασθεϊσάν s^Jl^-rioo,· Αύτη ή 
γυνή έγέννησεν εκατόν ώά, έξ ών παρήχθησαν αί διάφο
ροι φυλαί τής οικουμένης. "Εν όμως ώόν τό όποιον δέν 
είχεν έκκολαφθή καί τό όποϊον.είχε πετάξεν ή ΧΛη·νίοο, 
έξεκολάφθη ύπό. τίνος πτηνού κάί -π.αρήγαγε δύο δίδυμα, 
εν άρρεν καί εν θήλυ, τά όποια έχώρίσθησαν άλλήλων άπό 
τρυφερά; ηλικίας. Τό άρρεν, μεϊνάν μόνόν, έλαβεν ώς σύ
ζυγον μίαν κΰνα καί έζησεν έν τή κοιλάδι τοΰ Κχυίκ-ίουΐ>·· 
"Οταν κατόπιν οί δύο άδελφοί σύνηντήθησαν, έσκέφθησάν 
νά συζευχθώσιν,. επειδή όμως ήσαν στενότατοι συγγενείς, 
είχον δισταγμούς, διό έπορεύθησαν νά ζητήσωσι τήν συμ-

ί τάξε νά φονεύσωσι πρώτον τήν κύνα, ήτις ύιίήρξεν· ή 
» πρώτη σύζυγος τοΰ άορενος καί άπεφάσισεν όπως παρά 
» τοϊς άπογόνοις αυτών οι υιοί τών αδελφών δύνανται νά. 
» νυμφεύωνται τάς θυγατέρας τών αδελφών».

ΑΙ γυναίκες καί αί θυγατέρες τών Σχνικ^Γ βάπτουσι τό. 
προσωπον κυανοϋν. Τό αηδές τοΰτο έθος φαίνεται πηγάσαν, 
ώς εκ τίνος παραδόσεως έξάγομεν, έκ τής ιδέας, ότι οότω 
πως οί ξένοι, βλέποντες τόσον άσχήμους τάς γυναίκας τών 
Σίγωκ δέν θά έπειρώντό ποτέ νά έπιδράμωσιν έίς τήν χώ-, 
ραν αύτών.

. Τήν μέλλουσαν ζωήν πιστεύουσι πλήρη απολαύσεων 
καί μέθης. Κατά τάς περί αύτής δοξασίας των, αί ψυχαί 
τών πονηρών ανθρώπων ρίπτονται έντός βαθυτάτου βαρά
θρου πλήρους σπλάγχνων καί ΐδίικ εντέρων; Άν ή ψυχή κα· 
τορθώση νά έξαγάγη ίκ τής άηδοΰς αύτής μάζης ολόκλη
ρον εντερον, επανέρχεται εις τήν γην εισερχόμενη είς ζφον 
τοΰ είδους ίκείνου, είς S άνήκε τό έντερου’ οσαι δέ ψυχαί πο
νηρών δέν δυνηθώσι νά κατορθώσωσι τοΰτο, μεταβάλλονται 
■είς χρυσαλλίδας. Γελοϊαι όντως καί, παιδαριώδεις δοξασίαε, 
αποκυήματα διανοιών άγροίκων καί ακατέργαστων, μή δυ- 
νάμεναε ή νά προκαλώσι τό μειδίαμα άμα καί τόν οϊχτον.

Κατά τάς έπικηδείους τελετάς οί Σ^υίγοι τελοΰσι μεγά
λα; θυσίας ζφων καί ιδία κυνών, καί ποιοΰσιν άφθονους 
σπονδάς διά τίνος είδους ζύθου ΐξ όρύζης, ον όνομάζουσε 
khofflry.

Ετέρας φυλής, τών Κοΐψωγ ή Κοραίμωγ, αί γυναίκες 
ουδέποτε χρωματίζουσι τό πρόσωπον.

Οί ΚαρήΓΟί κατά τινα παράδοσιν αυτών, είναι φύλή έλ- 
θοΰσα έκ τής μεγάλης σινικής ερήμου Γύβης καί είναι συγ
γενείς πρός τούς Κινέζους, έχοντες όντως πλείστας πρός 
τούτους ομοιότητας καί πολλά'κοινά μετ ’αύτών έθιμα. Οί 
Καρηγοι είναι οί πάντων έπιδεκτικώτεροι πρός τόν χριστια
νισμόν. Περί τής φυλής ταύτης ό Σάν Γερμανός, όστις έπε- 
σκέφθη τήν Βιρμανίαν εν έτει 1785, λέγει που τά άκόλοοθα: 
«Δέν πρέπει νά παρέλθωμεν έν σιγή τούς Κα^ανονς (sic), 
x> φυλήν πραεϊαν καί ειρηνικήν, ήτις ζή έντός τών δασών 
> τοΰ ΓΙεγοΰ, έν μικροϊς χωριδίοις έκ τεσσάρων ή πέντε οί- 
» κιών. Τά χωρίδια ταΰτα, άμα τφ θανάτφ τίνος τών κα· 
» τοίκων των, καταστρέφονται αύθωρεί ύπότών έπιζώντων,

» οίτινες ύποθέτουσιν, ότι 
.» — ·

»
»
»
»
»
»
£
»
Β
»
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οΐτινες ύποθέτουσιν, ότι ,ό Διά.βολο.ς<.έλαβε, κατοχήν τής 
θέσεως. Σήμίιωτέο.ν'δ,τϊ κάίπέρ' ζώνεις'έν' |ίέ<ίώ των Βιρ- 
μανών καί τών Πεγουανών, ού'μόνον διετήρησαν τήν ιδίαν 
των γλώσσαν., άλλά προσέτι διακρίνονται καί έκ τής έν- 
δυμασίας'καΓέκ τών ήθών των καί έκ πάντιΚ) έν μιφ λέ· 
ξει. Καί τό έτι σημαντικώτίρον, ή θρησκεία των είναι 
διαφορετική· αΰτη ώς βάσιν έχει τήν λατρείαν ή-μάλιστα 
τόν φόβον πνεύματός τίνος, όπερ νομίζουσιν, ότι κατοικεί 
τά δάση τών, κάί εις τό όποϊον υπόσχονται ορυζαν ή άλλα 
τρόφιμα, όταν άσθενώσιν ή φοβώνται έπικειμένην συμφο
ράν. Είσΐν όμως έξ ολοκλήρου ύποτετ.αγμένοι είς τήν δε- 
σποτικήν ίσχύν τών Βιρμανών».
Οί Καρήνοι. πιστεύουσιν είς τήν ύπαρξιν τών. πνευμάτων 

Λά, άπερ κατοικοΰσιν έντός τών ζώ,ων, τών φυτών, τών λί
θων, τών όπλων κτλ. καί τά επικαλούνται προς βοήθειαν, 
δέν τά λατρεύουσιν όμως. Είναι έκδοτοι είς τήν μέθην, ποι- 
οΰντες. άφθονον ■ χρήσιν τοΰ έξ όρύζης ζύθου, ον καλοΰσι 
χνούγγ. Ούτοι έχουσι τήν κόμην μακράν καί διατρύπώσι διά 
μεγάλων οπών τά ώτα άνδρες τε χαί γυναίκες. Ώς ένδυμα 
έχουσιν απλήν λευκήν έφεστρίδα διήκουσαν μέχρι γονάτων 
καί στερρυμένην εντελώς χειριδών. Αί γυναίκες φέρουσι καί 
μεγάλα βραχιόλια έξ'άργύρου, έπί δέ τής κόμης ποικίλα 
άνθη ζωηρών χρωμάτων.

Παρά τφ λαώ τούτφ είναι έν χρήσει καί ή άδελφοποιία. 
Οί δι’ αυτής συνδεόμενοι καλούνται χεογ είναι δέ άφωσιω- 
μένοι πρός άλλήλους μέχρι θυσίας τής ιδίας ζωής. -Ό λαός 
ούτος είναι γνωστός· πρός τούτοις καί διά τήν άφιλοξενίαν 
του, άλλά ή μισοξενία αΰτη δικαιολογείται έκ του φόβου, 
ον τοϊς έμπνέουσιν οί ξένοι, ώστε προέρχεται μάλλον έκ δυ
σπιστίας ή έκ φυσικής μοχθηρίας. .Τούς νεκρούς των καίου-. 
otv, είς δε τό τέλος εκάστου ένιαυτοΰ μεταφέρουσι καί θά- 
πτουσι τάς κόνεις των είςτό νεκροταφεϊον τής φυλής των, 
ου ή θέσις ουδινί ξένφ είναι έπιτετραμμένον νά γνωστο
ποιηθώ.

Άλλη φυλή, ot Σχαχαι, είναι διεσπαρμένη καθ ’ όλην τήν 
Βιρμανίαν. Ούτοι συμφώνώς πρός, τά Σινικά χρονικά, άπερ 
τούς όνομάζουσι καί Τάϊ, κατά τόν όγδοον αιώνα μετά 
Χριστόν, είχον Ιδρύσει έν 'Τοΰ-νάν τής νοτίου Κίνας ισχυ
ρόν κράτος, κατακτήθέν έν έτει 1253. ύπό τοΰ ΚοορπΛαΐ··. 
Χάγ. Άναγκάσθέντες λοιπόν νά καταλίπωσι τήν χώραν των 
είς χεϊρας ,τοΰ νικητΟΰ, κατήλθον πρός τά μεσημβρινά τής 
χώρας καί ύπερβάντες τά έπιπροσθοΰντα όρη καί τούς μεγά
λους ποταμούς τής ’Ινδοκίνας, είσήλθον είς τήν Βιρμανίαν. 
Τώ δε 1365 είς τών φυλάρχων αύτών ΐθεμελίωσε τήν ίπί 
τής άριστιράς όχθης τοΰ ’Τραβάδη πέρίφημον πόλιν “Χβ&χγ.

Δ'·
Στοργή xxi ίχληροΊης.—Ό «ένδοξο; ίρχων τη; γή; χιί τής θαλάσοηχ»,— 

*ί$4τ·η<·—Β;ισιίβύς xcd ΐχθυοπώλις.—Ποινική ζιαδ^κασία.—’Λ λ υμέ
νας μόλυβδος.—Τρόπος άτε^διίξβως.—Kaicrac ζών* —Πρόστιμα—Al ιεέν- 
τι έντολαί.

‘Ο πατριωτισμός είναι αίσθημα άγνωστον σχεδόν παρά 
τοϊς Βιρμανοϊς" ούχ ήττον' όμως τρέφόυσι μεγάλην στοργήν 
,πρός τά τέκνα των καί άκρον σεβασμόν πρός τούς μεγαλύ
τερους τήν ήλικίαν συγγενείς των. Οί λαοί ούτοι κατά βά
θος δέν είναι σκληροί, άλλά μετ’ άκρας αδιαφορίας βεών- 
ται τάς άπανθρώπους πράξεις, είς άς δέν όκνοΰσι νά έκτρα 
χηλίζωνταε οί άρχοντες των.

Ό άποφασίζων περί πολέμου ή ειρήνης είναι ό βασιλεύς, 
ό «πατήρ τοΰ λαού του», ώς τόν όνομάζουσι, όστις. πρός 
συντήρησιν του λαμβάνει τόν φόρον τών οικοδομών καί τό 
έν πέμπτον τής ενιαυσίου εσοδείας τών διαφόρων γεωργικών 
προϊόντων. Ό βασιλεύς φέρει πλείστους πομπώδεις.τίτλους, 
ώς έν παραδείγματι: «Κύριος τής ζωής καί τοΰ θανάτου», 
«ένδοξος αρχών τής γής καί τής θαλάσσης» κτλ.

(Έπετ»ι συνίχιι») / .

Ηλ. I. Οικ.

r
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυβισιαρία ΙΧ>ΤΛΙ«τ ΒΚΜ. —Μ{τ4?ρ««1{ Λ. I. Κ.)

J.

(Συνέχει*  ίδε προηγούμενον φύλλον)

Άφοΰέπί στιγμήν διεσκεδασε μέ τάς φυσιογνωμίας 

ό εύρωστος καί φιλόγελως Θωμάς 
μέ τούς γλυχεϊς τρόπους του, τόν «*5ι«^<ρο-  
Νεαπολίτην, αί φοβεραί χωμιχότητές 
μορφή του,, τφ ένέπνεον ανυπέρβλητον

Είς τών μάλλον άρεσκόντων 
αστεϊσμών τοΰ ρηθέντος ανθρώ
που ήτο ίπί 2—3 ημέρας νά 

, προβκολλφ είς τήν it-hfidarfw 
ό Κινέζος ίφερεν έπίτήςράχεώς 
τού, κατά την εθνικήν συνή
θειαν, σωρείαν απρεπών άντικει· 
μένων, ώς λ. χ. μικράν δέσμην 
ώς θοσάιΌνς άπό χόρτα, γουλιά 
κράμβών, ουράν άγελάδος, ω
μοπλάτην ίππου, ήν εν τή πι- 
διάδι «ίχεν ευρή.

Ό Λϊ, χωρίς νά πειράζεται, 
άπέσπα τό προσάρτημα, όπερ' 
άνήοτων έκ τού πλοκάμου του, 
Ρ) έκδηλών ούτ*  διά λέξεώς τί
νος, ούτε διά χειρονομίας, ουδέ 
δια βλέμματος καν, ότι ό άστεϊ 
σμός τφ έφάνη ύπερβαίνων τά 
πρέποντα όρια. Ή κίτρινη δψις 
του, οί λοξοί μικροί οφθαλμοί 
του, διβτήρουν άναλλοίωτον γα
λήνην, ώς έάν ήτο ξένος τών 
περί αύτόν συμβαινόντων.

Ηράγματι' ήγετό τις νά πι- 
στεύση, ότι δέν ένόιι ούτε γρυ 
άπό τά λεγόμενα έ-ν τή Κιβωτώ 
εκείνη τοΰ Νώε, τή προς τήν 
Γρικαλάνδην άγούση.

"Ωσαύτως ό Αννίβας Παν- 
ταλάκης δέν.ίπαυε προσθέτων, 
είς παραπαίουσαν Αγγλικήν διά· 
λεκτον, ποικίλα σχόλια «ίς τά 
χυδαία άστιιολογήματά του. '

— Δέν νομίζετε, ότι ή κιτρινάδα του είναι κολλητική ; 
ήρώτα όψηλοφώνως τόν γείτονά του. Ά I άς είχα τουλά
χιστον ίνα ψαλίδι νά τοΰ ’κοβα τήν κοτσίδα καί νά «βλέ
πατε τί κεφαλάκι που θά τό ’χε.

Καί οί ταξειδιώται ήρ^ιζον τούς γέλωτας. Τό έπιτεϊνον 
δέ τήν φαιδρότητά των ητο, ότι οι Βασσοΰτοι ηθελον προ
θεσμίαν νά εννοήσουν ό,τι ελεγεν ό Νεαπολίτης. Μετά πάρο
δον όμως 2—3 λεπτών, παρεδίδοντο αίφνης και αυτοί μετά 
τών άλλων είς θορυβώδη ίλαρότητα.

Έπί τέλους ό 'Κυπριανός, έρεθισθείς έκ τής επιμονής μεθ’ 
ής έλάμβανον τόν δυστυχή Λΐ ώς αντικείμενου γέλωτος, λέ
γει πρός τόν Πανταλάκην, οτι ή διαγωγή του δέν είναι εύ· 
γενής. Ό τελευταΐος ούτος έμελλεν ίσως ν ’ άποκριθή αυθα- 
δώς, ότε μία λέξις τοΰ Θωμά Στιλ ήρκεσεν όπως καταστείλη 
ούτος τόν σαρκασμόν του.

— "Όχι· δέν είναι πρέπον νά φέρεσθε τοιουτοτρόπως προς 
τόν δυστυχή αύτόν, όστις δέν έννοεϊ καν τί λέγετε! προσε- 
θηκεν ό αγαθός νέος, μεμφόμενος εαυτόν, τρόπον τινά, διότι 
έγέλασ'ε μετά τών άλλων.

Τό ζήτημα έμεινε μέχρις αύτοΰ τοΰ σημείου. Άλλά μετά 

Αφοΰ επι στιγμήν διεσκεδασε με τας φυσιογνωμίας καί 
ιούς τρόπους των ό Κυπριανός^ μετ’ όλίγον^πέκαμε. Μόνον 
ό εύρωστος καί φιλόγελως θωμάς Στιλ χαί ό Κινέζος Λϊ 

ιν. Ώς προς τόν 
σου. ή τριγωνοειδής 
αίσθτμα άντιπαθείας. I

. )

■οΰ ίπΐ στιγμήν Λεσχέδαοΐ pi τάς fvmoxraplat tar

τινας στιγμάς ό Κυπριανός «ξεπλάγη βλέπων τό λεπτόν καί 
πως ειρωνικόν βλέμμα—βλέμμα «ναργώς-καταδβιχνΰον την 
ευγνωμοσύνην —όπερ ό Κινέζος προσήλου έπ’ αύτοΰ. Άμέσως - 
τότε τφ έπήλθεν ή ιδέα,'ότι ό Λϊ θά έγνώριζεν ίσως περισ
σότερα αγγλικά, παρ "όσον έφαίνετο, ότι έγνώριζεν.

Άλλ’ είς μάτην είς τόν επόμενον σταθμόν ό Κυπριανός 
προσεπάθησε νά έλθη εις συνομιλίαν μετ’αύτοΰ. Ό Κινέζος 
έμενεν απαθής καί άφωνος. Έκτοτι τό πάράδόξον-αύτό όν 
εθετεν είς αμηχανίαν τόν νεαρόν μηχανικόν, ώς αίνιγμα, 
ούτινος ή λύσις εμελλε νά εύρεθή. Διά τοΰτο ό Κυπριανός 
έπεδόθη συχνά είς τό έξετάζειν μετά προσοχής τήν κιτρίνην 
καί λείαν ζψιν του, τό στόμα έκεϊνο,τό ώς εντομή ξίφους ά- 
νοιγόμενον πρό λευκοτάτων όδόντων, τήν βραχεϊαν καί ανοι
κτήν εκείνην ρίνα, τό εύρύ αύτοΰ μίτωπον, τούς αμβλείς 
όοθνλυ,ούς του. τούς σχεδόν πάντοτε κάτω νεύοντας, ώς διά 

νά κατασιγάσωσι κακεντρεχή 
τινα ματιά/·.

Ιίόσων χρόνων νά ήτο αρά γε 
ό Λϊ; Δεκαπέντε έτών ή. έξή- 
κοντα; Άδυνατοδμεν ν’άπο- 
φανθώμεν. Έάν-ol οδόντες του, 
τό βλέμμα του, ή μέλαινα ώς 
άνθραξ κόμη του, συνηγορούν 
ύπέρ τής νεότητος, αί ρυτίδες 
τοΰ μετώπου του, τών παρειών, 
τού στόματός του, ύπεδείκνυον 
ήλικίαν προκεχωρηκμΐαν ηδη. 
Ήτο βραχύσωμος, λεπτός, εύ
στροφος— κατά τά φαινόμενα— 
αλλά μέ πλευράς γεροντικάς· ήτο 
ούτως είπεϊν, σαν μιά γρ^οϋ-ία.

Πλούσιος ήτο ή πτωχός; 
Άλλη άμφισδητήσιμος έρώτη- 
σις*  ή. έκ λευκόφαιου υφάσματος 
περισκελίς του, ο εκ κίτρινου 
μεταξωτού χιτωνϊσκός τού, ό έκ 
πλεχτού νήματος σκούφος του, 
τά μέ λεπτόν πέλμα υποδήματά 
του, περιβάλλοντα περικνημίδας 
λευκότητος αμιάντου, ήδύναντα 
ν’ άνήκωσι τόσον είς μανδαρίνον 
πρώτης τάξεω'ς, όσον καί «ίς 
άνθρωπον τοΰ λαού. Ή απο
σκευή του συνίστατο έξ ένός μό
νου κιβωτίου, έξ έρυθροΰ ξύλου, 
μέ τήν εξής διά μαύρης μελά
νης γεγραμμένην επιγραφήν :

Η. Li, 

from Canton to the Cape

Ήτοι: Η. Λϊ, άπό Καντώνος μεταβαίνων εις Άκραν.
Ό Κινέζος ούτος ήτο άλλως τε καθαρότατος· ούτε έπά- 

πνιζεν, ούτε έπινεν άλλο τι έκτος ύδατος, επωφελείτο δέ 
πάντων τών σταθμών, όπως λίαν επιμελώς ξυρίζν) την κε
φαλήν του ·

‘Ο Κυπριανός δέν ήδυνήθη νά μάθη πλειότερα παρ αυ
τού καί παρτ,τήθη μετ’ ού πολύ να ενασχολήται περί τοΰ 
ζώντος αύτοΰ προβλήματος.

Έν τούτοις αί ήμέραι διέρρεον, τά μιλιά διεδέχοντο τά 
μίλια- ότέ μέν οι ίπποι ίσπευδον, άλλοτε δέ πάλιν καθί
στατο αδύνατον νά τούς βιάσουν νά ταχύνωσι τό βήμα. 
Άλλ’ ολίγον κατ’ ολίγον ή οδός έτελείωνε καί ωραίαν τινά 
ήμέραν. ή ταχυδρομική άμαξα άφίκετο είς Οπτάουν. Είς 
σταθμός ακόμη, καί διήλθον τήν Κυμβερλέϋ, μ«θ’ ήν ξύλιναι 
οίκίαι έπεφανησαν είς τόν ορίζοντα,

Ήτο τό Νΐοΰ—-Ράτς.
Ενταύθα τό στρατόπεδον τών μεταλλιυτών σχεδόν δέν 

διέφερε, ώς έν πάσφ χώρβρ άρτι έκπολιτιζομένη, τών προσ-

οιαίρων εκείνων πόλεων, αίτινες άναθρώσκουσιν έχ-τής γής, 
«ώς διά μαγείας.

Ξύλινοι κοιτωνι'σκοι, μικρότατοι ώςέπΐ τό πλεϊστον καί" 
παρεμφερείς πρός τά φυλακεϊα τών όδοστατών έν «ύρώπαϊχή 
λεωφόριρ, σκήναί τινες, δωδεκάς καφενείων καί καπηλειών, 
αίθουσα- σφαιριστηρίου, μία Άλάμβρα ή αίθουσα χορού 
•«στόρεις» ή μαγαζεϊα γενικά όψωνίων τής πρώτης ανάγκης.

” -—■ Ιδού τί προσέπιπτε-ρ4*έβως,είς.,τήν:όρασιν.  __ _
Άπ’όλα ύπήρχον εν τοϊς καταστήμασι τούτοις. Ενδύ

ματα καί έπιπλα, υποδήματα καί υαλοπίνακες, βιβλία καί 
έφίππια, όπλα καί υφάσματα, σάρωθρα καί εφόδια κυνη
γιού, κλινοσκεπάσματα καί σιγάρα, λαχανικά καί φάρμακα, 
•άροτρα καί σάπωνες καλλωπισμού, ψήκτραι διά τούς όνυ
χας καί γάλα συμπεπυκνωμένον, τηγάνια καί λιθογραφίαι, 
τέλος άπό όλα τά είδη, πλήν άγοραστών.

Καί τοΰτο, διότι ό πληθυσμός τής κατασκηνώσεως είρ- 
•γάζετο είσέτι είς τά μεταλλεία, άπεχοντα 300—400 μέτρα 
τοΰ Νίοδ-Ράτς.

Ό Κυπριανός Μερέ. όπως πας ηορερμ&ος, «σπευ'σε νά 
.είσέλθη είς τά καταστήματα αύτά, ένφ ήτοιμάζετο έν τφ 
μεταξύ τό διϊπνον εν τή καλύβη, ήτις «κοσμείτο πομπωδώς 
μέ τό όνομα « Ηπειρωτικόν ΞενοδοχεϊΟν». -

Ήτο περίπου ή έκτη’ μετά μεσημβρίαν ώρα. Ό ήλιος 
περιεκαλύπτετο ήδη έν τφ όρίζοντι ύπό λεπτής χρυσιζούσης 
νεφέλης. Ό νεαρός μηχανικός παρετήρησε, άπαξ έτι, τήν 
άπέραντον διάμετρον, ήν τό ήμεροφανές άστ^ον, ώςκαί τό 
τής νυκτός, λαμβάνει έκ τών μεσημβρινών τούτων πλατών,· 
χωρίς νά έχη έτι δοθή άποχρώντως ή έξήγησις τοΰ φαινο
μένου. Ή διάμετρος αύτη έφαίνετο ουσα διπλάσιά τουλά
χιστον τού πλάτους, τής έν Ευρώπη.

Αλλα θέαμα καινοφανέστιρον, διά τόν Κυπριανόν Μερέ, 
ανέμενε τούτον έν Κόπζ- δηλ. έν τφ άδαμαντοφόρω στρώ- 
ματι, έν τή αρχή τών ίργασιών, τό μεταλλείου «’σχημάτιζε 
λοφίσκον επικλινή, όστις «καμπύλου είς το μέρος ίκεϊνο τήν 
πεδιάδα, ήτις είς πάντα τά άλλα μέρη ήτο τόσον επίπεδος, 
όσον νηνεμοΰσα θάλασσα.

Άλλ’ ή πεδιάς νΰν έγένετο άπέραντον, πλατύστομον κοί
λωμα, δίκην έλλειψοίίδοΰς .Ιπποδρομίου. 40 περίπου τετρ. 
μέτρων περιφέρειας, καί τό όποϊρν διετρύπα τήν πεδιάδα έν 
ταύτη τή τοποθεσί^.

Ή επιφάνεια αυτή δέν περιέκλεαν ήττονα τών 300 ή 
400 «κ^αιμς»ήτοι παραχωρήσίων 31 ποδών πλάτους,καί άς 
•οί δικαιούχοι «ξεμεταλλεύοντο κατά βούλησιν. Ή εργασία 
άλλως τε συνίσταται άπλούστατα είς έξαγωγήν, τή βοήθεια 
τής σκαπάνης χαίτης άξίνης, του χώματος έκ τού έδάφους 
τουτου, τό όποιον γενικώς συνίσταται «ξέρυθράς άμμου, με- 
μιγμένης μετά χαλίκων. Μετακομιζόμ«νον κατά πρώτον τά 
χώμα αύτό είς τά χ«ίλη τοΰ μεταλλείου, φέρεται «ίτα εΐς τάς 
πρός καθαρισμόν τών μετάλλων τραπέζας, όπως πλυθή, τρι· ; 
■βή, κοσκινισθή, καί τέλος, όπως έξετασθή μετά τής μεγεγί- 
•στης προσοχής, καί ίδωσιν άν ύπάρχωσι πολύτιμοι λίθοι.

Διά νά ώσιν «σκαμμένα ανεξαρτήτως άλλήλων πάντα 
ταΰτα τά «.κΛαΙρςΆ σχηματίζουσι λάκκους διάφορου βάθους· 
Έκ τούτων, άλλα μέν φθάνονσιν είς βάθος 100 καί πλέον 

μ,έτρων ύπό τήν επιφάνειαν, άλλα δέ μόνον εις 5, 20 ή 30.
Δια τάς άνάγκας τής εργασίας καί κυκλοφορίας, έκαστος 

-δωρεοδόχος ύπόχρεοΰται, έξ επισήμων κανονισμών, νά άφίνη 
επί τής μιας τών πλευρών τοΰ άνήκοντος αύτφ μέρους, εύρος 
έπτά ποδών όλως άθικτον. Τό διάστημα αύτό μετά τοΰ ύπό 
τοΰ γείτονος άφεθέντος ίσου εύρους, άναπληροϊ ιιδός τι κτι
στής όδοΰ, ύπερβαινούσης όύτω τήν αρχικήν τοΰ εδάφους 
επιφάνειαν. Έπί τοΰ μέρους τούτου θέτουσιν έγκαρσίω; σει
ράν δοκών, αίτινες ύπέρκεινται εκατέρωθεν 1 περίπου μέτρον, | 
δίδο υσαι αύτφ άρκετόν πλάτος, ώστε νά μή συγκρούωνται 
•δύο έξ αντιθέτου διευθύνσεως ερχόμενα άμαξίδια.

Δυστυχώς διά τήν στερεότητα τών κρεμαμένων αύτών ο
δών καί διά τήν άσφάλειαν τών μεταλλευτών,οί δωρεοδόχοι 
δέν παύουσιν άνάσκάπτοντες βαθμηδόν τά κάτω μέρη του 
-τείχους, έφ’δσον αίέργασίαι βαίνουσι πρός τά κάτω, ώστε ή

οδός αύτη, ήτις έκκλίν« τής καθέτου, ίνίοτε εξ ύψους διπλ«· 
σίου τού τών πύργων τής Παναγίας, περατοΰται. -κατά μί- 

' μησιν τοΰ-τύπου ,.άν*στραμμ«νης  π,υρ^ιίδος,· στηριζομένης έπί 
τής κορυφής της. ■

Τήν συνέπειαν τής κακής ταύτης διατάξεως ευχερές «Ιναι 
νά προίδη τις. Etv« ή αλλεπάλληλος κατάπτωσις τών τειχών 
τούτων, είτε πατά τήν έποχήν τών βροχών, «ϊτε όταν αιφνί
δια τις άτμοσφαιρική μεταβολή «πιφέρη σχισμάδας είς τήν 
πυκνότητά τ0ύ'χώ^άτ%<.·Άλλ·’ή περιοδική «πανάληψις τών- 
δεινών τούτων δέν κωλύει τούς άπερισκέπτους μεταλλευτάς 
νά έξακολουθώσιν άνάσκάπτοντες τά έαυτών «κλαίμς,» μ'έχρι 
τών εσχάτων ορίων τού διαφράγματος.

*0 Κυπριανός Μερέ, πλησιάζων τό μιταλλεϊον, δέν είδε 
κατ’άρχάς άλλο τι ή δίτροχα άμάξια,πεφορτωμένα ή κενά, 
κυκλοφοροΰντα έπί τών ήρτημένων «κείνων δρόμων. Άλλ*ότ«  
«φθασε παρά τό χεϊλος, άπό του όποιου ήδύνατο νά κατευ- 
θύνη τό βλέμμα μέχρι τοΰ βάθους τοΰ τετραγώνου τούτου 
διαμερίσματος,παρετήρησετήν πληθύντών μεταλλευτών παν
τός είδους, διαφόρων χρωμάτων, ποικίλων αμφιέσεων,οίτινες 
είργάζοντο πυρετωδώς είς τό βάθος τών «κλαίμς». *Γπήρ-  
χον έκεΐ κάτω μαύροι καί λευκοί, Ευρωπαίοι καί Αφρικα
νοί, Μογγόλοι καί Κέλται, τό πλεϊστον έν αδαμιαία σχεδόν 
καταστάσεε ή φέροντες απλώς πανίνην περισκελίδα, ύποκά- 
μισον έκ φλανέλλας, περιζώματα βαμβακερά και'Κϊκαλυμέ- 
νοι μέ ψάθινους πίλους, κεκοσμημένους, κατά τό πλεϊστον μέ 
πτερά στρουθοκαμήλου.

Πάντες outot έπλήρουν έκ χώματος σκυτίνους κάδους, ούς 
κατόπιν άνεβιβαζον μέχρι τού χείλους τού μεταλλείου, σύ- 
ροντες αύτούς έπί σιδηρών κάλων διά σύρματος,ύπό τήν έλξιν 
ιμάντων έκ δέρματος άγελάδος, περιειλιγμένων περί ξύλινον 
κύλινδρον δικτυωτώς. ·

Έκεϊ, οι κάδοι ούτοι έκενοΰντο μετά ταχύτητος εντός 
τών φορτηγών άμαξίων, επανερχόμενοι εύθύς εις τό βάθος 
τού «κλαίμς» διά νά άναβιβασβώσι πάλιν μέ νέον φορτίον. 
Οί εύμεγίθεις ούτοι σίδηροί κάλως τεταμμένοι διαγωνίως 
επί τοΰ βάθους τών, ώς παραλληλόπεδα, σχηματισθεντων 
«κλαίμς», παρέχουσιν είς τά «ντράϋ ντίγγινς», ήτοι είς τά 
άγονα μεταλλεία άδαμάντων, οψιν όλως ίδιάζουσαν. ,

Θά τούς έξελάμβανέ τις ώς γιγαντιαϊον αράχνης ιστόν, 
ούτινος έκόπησαν αίφνης τά νήματα.

Ό Κυπριανός διεσκεδασεν έπ" ολίγον θεωρών τήν άνθρω- 
πίνην έκείνην μυρμηκυιάν. Είτα έπανήλθεν είς Νχόΰ-Ράτς, 
ένθα μετ’ ού πολύ ήχησιν ό κώδων τοΰ δείπνου. >

Έκεϊ, έσχε καθ’ όλην τήν έσπερίδα τήν εύχαρίστησιν ν’ 
άκούη τούς μέν νά όμιλώσι περί θαυμάσιων ευρημάτων, πςρί 
πενήτων μεταλλευτών, ώ; ό ’Ιώβ, πλουτησάντων αίφνης δι’ 
ένός μόνον άδάμαντος, ένφ άλλοι τούναντίον, ώδύροντο 'ίπί 
τή συνεχεΐ αποτυχία, έπί τή άπληστόφ τών εργολάβων, έπί 
τή άπιστή τών έν τοϊς μεταλλείοις Κάφρων ύπαλλήλων, οί- 
τινες επλεπτον τούς ωραιότερους λίθους, καί περί άλλων αν
τικειμένων τεχνικών.‘Μόνον περί άδαμάντων, καρατίων καί 
έκατοστύων λιρών στερλινών ώμίλουν.

Έν συνόλφ, όλος αύτός ό κόσμος παρεϊχεν δψιν αρκούν
τως ,άθλίαν καί έκτος ένός ευτυχούς «κτίγχσκρ». (digger), 
όστις έζήτει θορυβωδώς φιάλην Καμπανίτου, ίνα τήν ,
εύτυχίαν του, δέν εβλεπέ τις ή είκοσι κατέβασμα μούτρα, 
ών οί δυσηρεστημένοι κτήτορες δέν επινον ή ολίγον ζύθον.

’Ενίοτε λίθος τις περιεφέρετο άπό χειρός είς χειρ® γύρφ . 
τής τραπέζης διά νά ζυγισθή, έξετασθή, έκτιμηθή καί τέλος 
έπανέλθη καί χωθή είς τήν ζώνην τοΰ κατόχου του. Ό χά- 
λιξ ούτος, ό λευκόφαιος καί αλαμπής, χωρίς νά έχη πλείονα 
λάμψιν ή όσην ό μικρός χάλιξ ό ύπό τού ρύακος παρασυρό- 
μένος, ητο άδάμας έν τή μεταλλομήτρεε του.

Τήν νύκτα τά καφενεία έπληροΰντο καί αί αΰταί συνομι
λίας αί αύταί διαφωνίας αίτινες «ίχον φαιδρύνη κατά τό 
γεύμα, έξηκολούθουν ζωηρότερον περί τά ποτήρια τής τζι- 
υεβρας καί τοΰ μπράυτο.

Ό Κυπριανός κατεκλίθη ενωρίς εις τήν ύποδειχθεϊσαν 
αύτφ κλίνην, ύπό τινα σκηνήν, εγγύς τού ξενοδοχείου κειμέ-.
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ν-ην. Εκεί μετ ’ όλίγού άπεΧόιμήθη, εν μεσφ θορύβου ύπάι- 
Θρίου χορού, ον έχόρευον · οί Κάφροι μεταλλευταί, καί τών 

.οξέων.Λαλ,πισμχτων τής.πρωταγωνιστούσης κερατίνη; σάλ- 
πιγγος, έν δημοσία αιθούση, διά τάς χορευτικά; διασκεδάσεις 
•τών χ; κ. λευκών πρόωρισμένης.

•-(>A*4 q1ou6c?)·
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Μεταξύ όλων τών μέσων τής κρυπτογραφική; λεγομένη; 
συνεννοήσιως, άτινα ανέκαθεν μετεχειρίσθησαν εις τάς ιδιαι
τέρα; αυτών καί έχεμύθου; άνταποκρίσίιςοί άνθρωποι συγ
καταλέγεται βεβαίως ,καε ό τρόπο; τοΰγράφειν δι' αριθμών, 
σημείων καί γραμμάτων τοΰ αλφαβήτου, έχόντων ιδίαν όλως 
έννοιαν, ήν ό τι γραφών καί ό άναγινώσκων μόνον έκ προ- 
•τέρα; μεταξύ των αυνεννοήσεω; παρεδέξαντο. Ανεξαρτήτως 
ομω; τοΰ τρόπου τούτου, τοΰ κρυπτογραφιχώ; συνεννοεϊσθαι, 
ύπάρχει και έτερόν τι σύστημα, τό όποιον άλλοτε εν τή δι
πλωματική αλληλογραφία έπαιζε ρόλον, αρκετά σπουδαίο?. 
Ή μέθοδο; αύτη συνίσταται εί; τήν χρήσιν τού άχρωμου λε
γομένου. μέλανο;.

Καί πραγματικώς διά ταύτη; ή γραφή είναι κατ’ άρχά; 
εντελώς' αόρατο;, ό χάρτη; φαίνεται λευκότατος, ώς πάν
τοτε, πλήν τιθέμενου τούτου ύπό τήν επήρειαν μέτριας θερ
μοκρασία; τό έν αύτφ κείμενον αναφαίνεται τότε άμέσω; ώ; 
έκ μαγείας.

Ή επιστήμη τών άχρόων μελανών άπετέλεσεν ένα τών 
κλάδων της αρχαία; χημείας, τινέ; δέ τών διασημοτάτων 
άλχημικών κατεγίνοντο ούκ όλίγον καί έπλούτισαν αύτόν διά 
νέων ανακαλύψεων, τήν σήμερον δέ ή μελέτη τών μελάνων 
τούτων αποτελεί άναντιρρήτω; περίεργον φαινόμενον έν τή 
συγχρόνφ χημείμ καί παρέχει διασκεδαστικήν τήν έφαρμογήν 
έν ταϊς ΐδιότησι σωμάτων τινών.

- Μέγας αριθμός μυθιστοριογραφώ? έδράξατο τή; ευκαιρία; 
διά τή; χρησιμοποιήσει·»; τών παραδόξων αποτελεσμάτων 
τών άχρόων μελάνων, πρός διέγερσιν τοΰ ενδιαφέροντος τών 
αναγνωστών των. 'Ο Έδγάρ Ποέ έν τφ μυθιστορήματί του 
α’Ο χρνσοϋζ κάνθαρος^ άποκαλύπτκ εί; τόν ήρωά του περ
γαμηνήν, ήτις, τυχαίος Θερμανθεϊσα, καλύπτεται αίφνης ύπό 
χαρακτήρων καί αριθμών, ών κατορθοΐ νά εύρη τήν έννοιαν 
διά μέσου τή; κρυπτογραφίας ταύτη;, έξ ού οδηγείται εί; 
τήν άνακάλυψιν τής θέσεως, ένθα κρύπτεται ό θησαυρός. Ό 
δέ ’Αλέξανδρος Δουμά; έν τινι τών σπουδαίων αύτοΰ έργων 
θεμέλιοί έπίση; τήν άνακάλυψιν τών άπειρων θησαυρών έν τή 
νήσφ τοΰ Μόντε-Χρήστου έπί διαθήκης τινός, γραφείσης δι’ 
άχρωμου μέλανο; καί ήμιφθαρείβη; ύπό τών φλογών.

Ή έμφάνισι; τών δι ’ άχρώμου μελάνη; γεγραμμένων χα
ρακτήρων έπί φύλλου χάρτου, όπερ πρότερον εφαίνετο εντε
λώς λευκόν, ενέχει τι τό φανταστικόν καί θαυμάσιον, καί τό 

' οποίον εκπλήττει ούκ 'όλίγον καί βασανίζ’ει τόν νουν τών άπρο- 
όπτω; θεωμένων καί μή άντιλαμβανομένων τής μεθόδου ταύ
τη; άτόμων. Ούχ ήττον είναι αρκούντως διασκεδαστικόν είς 
τούς μεμυημένους.

Οί θαυματοποιοί καί ταχυδακτυλουργοί μεταχειρίζονται 
πολύ τά μέλανα ταΰτα· έν τοί; πειράμασιν αυτών καί ιδίως 
εις τήν άποκάλυψιν έπί τεμαχίου χάρτου άπαντήσεως επί 
έρωτήσεως, γραφείσης ύπ’ αύτοΰ τσΰ θεατού επ’ αύτοΰ, χω
ρίς ούτος ν ’ άπομακρύνη τά βλέμματά του άπό του χάρτου 
ούδ’ έπί στιγμήν.

• Πρό δύο δέ μηνών μάλιστα έθεάθη έν Παρισίοις πλανόδιός 
τις έμπορος,όστις έπώλει μίαν έρώτησιν. «.Ζιμήοατβ τό πτη· 

άνεφώνει καί συνάμα προύτεινε? είς τό κοινόν τεμάχια 
χαρτονιού, έφ’ ών είκονίζοντο κλωβοί ψιττακών, έν οί; όμως 
δεν εφαίνετο τό πτηνόν. Ήτο έντελώ; αόρατον καί άπητεΐτο 
ή θέρμανσι; του χαρτονιού, ότε ένεφανίζετο βαθμηδόν έν τφ 
κλωβώ κυανού; τις ψιττακός.

■ Διά τών άχρόων μελάνων δύναταί τις έπίση; νά κατα
σκευάσω πολύ περιέργου; εικόνας,μεταβαλλόμενα; κατά βού- |

λησιν καί διασκεδαστικώς.Ήτοι μία κωμόπολις,παριστάνουν» 
όψιν χειμερινήν, δύναται θερμαινομένη, νά μεταβληθή είς εα
ρινήν, τών φύλλων καλυπτόντων βαθμηδόν τά δένδρα: καο 
τή; χιόνο.ς ύπρχωρούση; πρό τής χλόης.

Κύριός τις έσχάτως προύτεινε τήν χρήσιν τών άχρόων με
λάνων εις τήν δι*  έπιστολικών δελταρίων κρυπτογραφικήν· 
άνταπόκρισιν, καί μολονότι, ώ; πιστιύομεν, ή χρήσι; αύτών 
δέν φαίνεται διαδεδομένη, έν τούτοι; παρ’ άπασι τοϊς χαρτο- 
πώλαι; έν Ευρώπη πωλοΰνται ποικίλα είδη άχρόων μελάνων.

Σημειωτέον έν τούτοι;, ότι τά μέλανα ταΰτα πωλοΰνται 
σχετικώς εί; ΰπέρμετρον τιμήν, λαμβάνοντε; ύπ’ όψιν τήν· 
εύχολον κατασκευήν τοΰ άχρόου μέλανο;, παρ’ οίουδήποτε, 
όστις επιθυμεί νά ποιήσηται χρήσιν αυτου είτε πρός ιδίαν αν
ταπόκρισήν, είτε πρό; έφαρμογήν διασκεδαστικού τίνος πει
ράματος.

Τά πλεΐστα τών άχρόων μελάνων οφείλουσι τήν ιδιότητα. 
αυτών ταύτην εί; τό προτέρημα, όπερ κέκτηνται ύγρομετρικά- 
τινα άλατα τοΰ νά ήναι έντελώ; ή σχεδόν άχρόά, όπόταν εύ- 
ρίσκωνται έν ύγρδί καταστάσει, καί νά - λαμβάνωσι χρώμα, 
ζωηρόν, όπόταν ύποβάλλωνται είς ξηράν κατάστασιν δια 
τή; έπιδράσεω; έπ' αύτών άναλόγου τινός θερμότητος.

Ό χλωριοΰχο; γλαυκόχαλκο; (chloruve de cobalt),όστες 
φέρει χρώμα άνοικτόν ροδόχρουν έν διαλελυμένη καταστάσεις 
άποξηραινόμενο; μεταβάλλεται είς ζωηρόν κυανοΰν.

Ό χλωριοΰχο; χαλκό; θερμαινόμενος λαμβάνει χρώμα κι
τρινωπόν.

Τό χλωριοΰχο? νικέλιο? καί ή χλωριοΰχο; πότασσα έχουσιν 
ανάλογα ιδιώματα.

Τά βαρομετρικά άνθη καί τά μικρά έκεϊνα αντικείμενα,, 
τών όποιων ό χρωματισμό; σημειοϊ τόν'καιρόν, γίνονται ρο- 
δόχροα, όπόταν ή ατμόσφαιρα ήναι ύγρά, καί κυανά όπό— 
ταν εκτίθωνται εί; τήν θερμοκρασίαν ή ξηρασίαν, άφοΰ προη
γουμένως ύγρανθώσιν έν ελαφρά διαλύσει χλωοούχου γλαυ- 
κοχάλκου. Έάν μόριά τινα τοΰ χλωοιούχου τούτου διαλύ- 
σωμεν έν όλίγφ ύδατι ούτως, ώστε νά μεταβάλωμεν τοΰτο- 
είς ωχρόν ροδόχρουν χρώμα, θ’ άπολαύσωμιν ούτως έξαί- 
ρετον άχρουν μέλαν.

Μέλανα τινα γίνονται ορατά μόνον,όταν έμβάπτωμεν αύτά 
έντό; ειδικών ύγρών ή θέτωμεν αύτά ύπό τήν επίδρασιν άε— 
ρίων πινών.

Οι γραφόαενοι χαρακτήρες δι’ αλάτων τού μολύβδου με- 
λανοΰνται ύπό τήν έπίδρασιν ύποθειίκοΰ οξέος.

’Ελαφρά διάλυσε; θειϊκού σιδήρου δίδει σημεία, τά οποΐα- 
μεταβάλλονται είς ώραϊον κυανοΰν χρώμα εμβαπτιζόμενα, 
έντό; ύδροκυανείου ποτάσση; (prussiale de potasse)’ αλλά 
γίνονταε μέλανα, άν έμβαπτίσωμεν αύτά έν διαλύσει δεψι- 
κοΰ οξέος (tannin).

Έν τούτοι; ύπάρχουσι καί πολλαί άλλαι ούσίαι, ών ή. 
χρήσι; δέν ένέχει τούς κινδύνους τών λοιπών χημικών προϊόν
των καί αΐτινέ; είσιν αποτελεσματικά άχροα μέλανα; Τοιαΰ- 
ται δέ είναι, οι χυμοί τών καρπών καί τών φυτών, ό χυμός 
τών χρυσομήλων ή λεμονιών, αί ικμάδες, ό χυμό; τών βύσ
σινων ή τών Χρομμύων, και μάλιστα τό σακχαροΰχον ύδωρ.

Καί όντως αί ούσίαι αύτοα ούδέν ϊχνο; άφίνουσιν έπί τοΰ 
χάρτου, όπόταν τά; μεταχειρισθή τις ώς άχρουν μέλαν, οί. 
δέ παραγόμενοι χαρακτήρες είσιν εντελώς άόρατοι, άλλ’ έμ- 
φανίζονται διά ζωηρού μελανός χρώματος, όπόταν ύποβάλη.: 
τι; τόν χάρτην ύπό τήν έπίδρασιν άναλόγου θερμοκρασίας.

Ή μεταβολή τοΰ χρωματισμού τούτου οφείλεται είς τήν 
εύκολίαν, μεθ'ή; έκτελεΐται ή άποξήρανσις αύτών.

Πριν ή περαιώσωμεν τήν περί άχρόων μελάνων μικράν- 
ήμών ταύτην διατριβήν, θά άναφέρωμεν πρόχειρόν τι διασκε— 
δαστιχόν φυσικόν πείραμα,τό όποιον δύναται πας τι; νά έκ- 
τελέα-fl.

Έάν χαράξωμεν έπί τεμαχίου χάρτου σημεία τινα, εικόνα, 
ή ό,τι δήποτε σχέδιο?, μιταχειριζόμενοι πρός τοΰτο ώς με
λάνην διάλυσιν νίτρου (’), τά σημεία ταΰτα θά ώσιν έντελώς

(1} Ούίέτβρο» άλ»4 γινΟμενΟν i» ποτιστής καί νιτριχοϋ δξ4β<»

άόρ'ατά. 'Άλλ1' εάν, μετά έπαράή άποξήρανσίο, -θεσώμίθ· είς 
επαφήν οίονδήποτε άχρον τού σχεδίου τούτου μετά φωσφό
ρου διάπυρου, άμεσω; πυριφλεγή; ,αυλαξ. θ,ά διατρέξη τό 
•φύλλον τοΰ,χάρτου τούτου καί θά καταστήση επομένως.τό 
^αραχθέν.-σχέδ.ιον όρ.ατάν,.. τό δέ φαινόμενο? τά μάλα άξιο- 
περίεργον.

‘Ρστε ή χημεία έν τισιν αύτή; έφαρμογαίς επιτρέπει νά 
•γίνηταί τι; εύκόλως έπιτήδειος μάγος.,

♦.ο.

Έϊ Ο
Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ-

(Έν if, βορείφ ’Αμερική εί; τόν Καναίάν)

Μετ’ ού πολύ άφικόμεθα είς.τήν όχθην τοΰ καταρράκτου, 
ΰστι; ήγγειλεν ήμϊν τήν προσέγγισίν του διά φρικωδών μυ
κηθμών. Ούτος εχει σχηματισθή ύπό τοΰ ποταμοϋ Νιαγάρα, 
-όστις πηγάζει εκ τής λίμνης Έρίης,.,καί έκβάλλεε είς τήν 
λίμνην Όντάριον. Τό κάθετον ύψος αύτοΰ είναι έκατόν τεσ
σαράκοντα τεσσάρων ποδών. Άπό τής λίμνης Έρίη; μέχρι 
ποΰ μέρους οπού τό ύδωρ καταρρήγνυται, ό ποταμός φθάνει 
άπαύστως έξασθενούμενος δι’ ορμητική; τάσεως καί, κατά 
πήν στιγμήν τής πτώσεως, ούτος είναι θάλασσα μάλλον παρά 
ποταμός. Ό καταρράκτης διαιρείται εί; δύο κλάδους, καί 
^κάμπτεται εί; σχήμα πετάλου. Μεταξύ τών δύο καταρρα
κτών τοΰ δεξιού καί τοΰ άριστεροΰ προεκτείνεται νήσος, όρυ- 
χθείσα ύποκάτω, ή. οποία κρέμαται μεθ’όλων αύτή; τών 
δένδρων εί; τό χάος τών ύδάτων. Ή μάζα τοΰ ποταμού, 
ή όποια κρημνίζεται μεθ' όρμή; είς τό νότιον μέρος, στρογ- 
-γυλοΰται έν σχήματι μεγάλου κυλίνδρου, έπειτα ίξελίσσεται 
•ώ; οθόνη χιονόλευκος, καί διαλάμπει είς τόν ήλιον πεποικιλ- 
μένη μέ όλα τά χρώματα' ή δέ πίπτουσα είς τό άνατολικόν 
^εέρος, κατέρχεται εις φρικτήν .σκιάν' δύναται νά είπή τις 
ότι είναι στήλη ύδατο; τοΰ κατακλυσμοΰ.Χίλια ούράνιατόξα 
καμπυλοΰνται καί διασταυροΰνται έπί τής άβύσσου.Τό ύδωρ, 
πλήττον τόν σαλευθέντα βράχον, άιαπηδά έν σχήματι στρο

βίλων άφρου, οΐτινες άνυψόΰνται όπεράνω τών δασών, ώς οί 
καπνοί εκτεταμένη; πυρκαϊας. , Πίτυς, καρυαί άγριαι, άπό- 
πομοι καί ύψηλοί . βράχοι κεκομμένοι έν εϊδει φαντασμά
των, διακοσμοΟσι τήν σκηνήν. ’Αετοί, παρασυρόμενοι ύπό 
του σχηματιζομένου άερίου ρεύματος έκ τής ώθήσεως τής 
•βίας τοΰ ύδατος, κατέρχονται περιστρεφόμενοι είς τό βάθος 
τοΰ χάσματος, καί σκίουροι άναρτώνται διά τών μακρών 
καί εύκαμπτων ούρων αύτών είς τά άκρα ταπεινών κλάδων 
■ίνα άρπάσωσιν είς τήν άβυσσον τά συντετριμμένα πτώματα 
-τών ίππελάφων καί τών άρκτων. Α. Π. Β.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ

Έν ταϊς Ήνωμεναις Πολιτείαι; τή; ’Αμερική;,- καί είς 
•τά περίχωρα τής Βέρα-Κρούζ, κατά τόν Καναδαν καί τό 
Μεξικόν, εύρίσκεται έντομό? τι άποπέμπον ζωηρόν τι φώς, 
ύπό τών '[σπανών καλούμενον Κονχονοον ή Πυρο- 
•φάρον. Αί γυναίκες τοΰ Μεξικοΰ διατηροΰσιν αύτό ώς κα
τοικίδιο? ζώον· συλλαμβάνεται δέ δι’ άνημμένου άνθρακο; 
προσκεκολλημένου είς τό άκρο? ράβδου κινούμενης είς τόν 
άέρα;

Τό Κονκείνεον, ώ; πάντα σχεδόν τά έντομα, έχει ά- 
Ιξιόλογον όρασιν μακρόθεν διακρίνει παν λάμπόν καί σπινθη
ροβολούν αντικείμενο?, όπερ έκλαμβάνον άντί ομοφύλου ζώου, 
-διευθύνεται ταχυποροΰν καί ταχύπτερον κατά του φωτός έ- 
κιίνου όπως τό προσβάλη· άλλα συμβαίνει αύτώ ό,τι καί 
τοϊς ύπόπαθών κυριευόμενοι; άνθρώποις' άποβάλλει δηλονότι 
τήν ελευθερίαν του καί γίνεται ερμαιον τών άλλων. Ό θη
ρεύω? αύτό ’Ινδός τό συλλαμβάνει καθ’ήν στιγμήν διέρχε
ται εμπροσθέν του, χαί όταν συνάθροιση άρκετήν ποσότητα, 
.μεταφέρει αύτά εΐ; τήν άγοράν τής Βέρα-Κρούζ, όπου τά 
εκποιεί πρός δύο τάλληρα τήν δωδεκάδα.

Αί γυναίκες τή; Βέρα-Κρούζ άγοράζουσιν αύτά καί τά 
Ιγκλείουσιν έντό; κομψοτάτων κλωβίων. Τά τρέφουσι διά 

σακχαροκαλάμου καί τά βρέχουσι δίς τής ημέρας, πρωί καί 
έσπέρας. Τά λουτρά ταΰτα είσίν άπαραίτητα είς τό' Κ,ον- 
X0VCOV, 'διότι- άντικαθιστώσί τήν ευχαριστούσαν.··άλλοτε 
αύτό δρόσον, ήτις .είναι άφθονο; «ίς τά·,μέρη· ιώνι. προπικώνι 
Ιίολλάχι; δέ έπιθέτουβιν αύτά έπί τών έξ άνθέων στεφάνων. 
Άλλοτε δέ διά καρφίδο; προσκολλώσιν αύτά εί; τό βάλίον 
ολίγον μεριμνώσαι περί τή; ύγιείας αύτών. Ενίοτε τέλος, 
έξαστράπτει έπί τών κεκρυφάλων τών ωραίων νεανίδων καί 
έπαυξάνει τήν λάμψιν διά τ.0$. ζωηροτάτου φωτός του.

Τοιουτοτρόπως, οί θελξικάρδιαι Μεξικαναί, κατώρθωσαν 
δι’ενό; εντόμου τήςπατρίδος των, νά σχηματίσωσι τό ώραιό- 
τερον κοσμημάτων. ,

Μωΰβής.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τό γίΛοιΟ’κΛάμμα είναι ή άληθή; φιλοσοφία τής ζωής. 
Ό Δημόκριτος χαί ό "Ηράκλειτος δέν ήσαν άλλο τι ή άμοι- 
βαϊαι διαψεύσεις. Μόνο; γνήσιο; άντιπρόσωπος τή; φιλοσο
φία; θά ήτο εί; Ήραχ^ιιτο-Δημόχριτος.

X
Τί είναι ή άπόλαϋσις, όταν χάσωμεν τήν έλπίδα τή; άπο· 

λαύσεω;; ΓΙώ; νά αίσθανθώμεν εαυτούς έύτυχεϊς, , .άφόΰ ή 
εύτυχία μόνον έν τή περί αύτή; ιδέα ,ύπάρχει;

X
’Αληθή; δύναμι; ψυχή; είναι νά κατισχύη ή σκέψι; τοΰ 

αισθήματος, νά δεσπόζη ή θέλησες τής άλγηδόνος. Ή μεγα- 
λόφρων ψυχή υποφέρει τήν συμφοράν άνευ γογγυσμού, άνευ 
κραυγών. Τί σημαίνει! καί ο σκύλος άμα τόν πατήσετε κραυ
γάζει. Καί όμως! όλοι κλαίομεν, όλοι κραυγάζομε?!...'

X
Ό έπαινος είναι ή λυδία λίθο; τοΰ χαρακτήρο; τοΰ αν

θρώπου. Άπονείματε εις τινα .επαίνου;· έάν λάβη αύτούς 
άντί μετρητών καί άγαν εύχαριστηθή, είναι πεφυσιωμένος 
καί μάταιος. Ή άληθή; ίκανότη; δέν ταράττεται άπό έπαί· 
νους· άπεναντία; καθιστώσιν ούτοι τόν άνθρωπον μετριοφρο- 
νέστερον, ΐνα έπί μάλλον καταστή άξιο; αύτών.

X
θέλεις, εί καί άνευ άξιωμάτων καί βαθμών, άνευ ταλάν

των χρυσού καί εξωτερικής ισχύος, νά ήσαι εί; τών εύϋπολη- 
πτοτέρων, τών μάλλον σεβαστών παρά , τοίς συμπολίταις 
σου. Γενοΰ έν τφ άστικφ βίφ άνεξάρτητος άπό τή; εύνοίας 
ή άπό τή; θελήσεω; τών άλλων. Τό έργόν δέν είνε δύσκο- 
λον. ’Ιδού σοι όλον τό μυστικόν πρό; πραγματοποίησή tt'i- 
τού:, ΈβΟ ολιγαρκής καί μ&τροό-
φρων.

χ ,
Τά ετη μας, τά χρέη μας καί οΐ έχθροί μας είναι πάντοτε 

πλειότεροι παρ’ Ο,τι πιστεύομε?.
X

Ό άπερίσκεπτο; καί άκαιρο; ζήλος ομοιάζει άνθρωπον, 
όστις ίξεγείρει άρρωστον κοιμώμενον, ΐνα έρωτήση αύτόν 
πώς έχει. .

X

Όστις άρνεϊται εί; τούς γέροντα; συγγενείς του τόν όφει- 
λόμενον τή; άγάπη; καί τού σεβασμού φόρον, η όστιξ κατα-· 
φρονεί τήν εύεργετήσασκν αύτόν χεϊρκ, όταν αύτη, ύπο τού 
χειμώνος τών χρόνων κατεψυγμένη, κατασταθή ανίκανο; 
ποό; έξακολούθησιν τών ευεργετημάτων, ού μόνον δέν είναι 
χριστιανός, άλλά ουδέ άνθρωπος, μάλλον δε τέρα; ειναΐ; 
όπερ επισύρει εναντίον τή; κεφαλής αύτοΰ την -κάταραν τής 
άχαρίστίάς καί τήν άποστροφήν τού κόσμου όλου !

Δίκ.
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’Ορισμοί εκ συγχρόνου Λεξικού :
Κριτική ==ή φυλλοξήρα τής καλλιέπειας.
Ποΰς (γυναικείος). Κομψοτέχνημα τών .... ύποδηματο- 

*«ιΰν. Είναι ό ,ρΐ'ή^^ατμδικος όστις ,.άχίχιται τά δεσμά, 
έστω καί τού σκληρότερου' δέρματος. Όσ<&ϊς· ΰφίσταται απο
καλυπτήρια, έχει το ευτύχημα να προχαλή πανηγυρικούς... 
μοχοσυΛΛάβους. Όπερ μέγα καλόν.

Αίχ·
■ , I .^1—II I ■■

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

103. Αινιγμ.®.

Είμαι πύΐι?· τόχορά. ρου Jpw jtopaZc θά 'βρής στό χάρτη, 
Όρως ράθε δίν pi Λέγουν οϋτ ’ ’zMJra οΰτε Σπάρτη. 
Γειτονεύω ρε ποτάρι πού ποΛΛη πΑηυρύρα χάνει, 
Kai pi όρος ποΰ τά χέιρη το χεφάΛι του τά φθάνει, 
dr dir ρ' evppc είς T0r χάρτη παρ' τη ΦαρραχοΛογία, 
Kai oi βέβαιά θά ρ' ευρρς pi ρεγάΛη εθχοΛία.
Τώρα πάρε χαί τά Ανθη όπου φέρει τόνορά ρου, 
Καί θά εΰρης χαί ixetror βστις ζη 'στά χώρατά ρου.

10-4. Άΐνιγμ,αι.

Με τό πρ&τοΫ ήρισΰ ρου πόΛις τις Αρχαία ε'ραι, 
Mi τό fyfazpor. ώςρέ-ίος.έπΐ σοΰ, ,θχηζξ,ρου, ,χεΐραι.

Mi τό δΛον θά γνωρίσής χαύαρχοχ διαπρεπή, 
Όστις έχανε τήν χώραν την Άικήν ρας νά όειχθϊ}.

Είς τό αίνιγμα βεβαίως dir ύπάρχει όυσχοΛία, 
Μόνον &r σχεφθΐκ όΛΙγον θά Λυθη ή Απορία.

1ΟΚ. Λινιγμ.®.

Zfydv έστι τό πρωτόν ρου γράμμα τό δεύτερόν ρου, 
Καί Κράτος ώραιότατον είναι τό σένοΛόν μου.

ΙΟβ. Λογόγριφος.

Να τεθώσιν είς τάς στιγμάς τά κατάλληλα ψηφία ούτως, 
ώστε καθέτως ν’άναγινώσκηται τό όνομα πόλεως μεγάλου 
τινός Κράτους, όριζοντίως δέ βασιλέως τινός αυτού.

Άόββις· τών βν τώ -41 φΰλλω αινιγμάτων. 

9(. ΑΙΝΙΓΜΑ

Κβράβιον—χέρας - ιον

Έλυσαν 4«ύτδ,ή έχ Μαγνησίπς κ. Όλγα Πετρίδου, δ έξ Έρμου- 
πδλεως κ. Σιμωνίδης (ψευδώνυμον), δ έκ Κορώνης χ. £. Μπούκας, & 
έξ ’Αθηνών χ. Κουντούρης.

92. ΑΙΝΙΓΜΑ

’Άς—ια—· Άβία.
Ούδείς ϊλυσεν.

93. ΕΡΟΤΗΣΙΣ

Ό Αιιων.
Ούδείς ϊλυσεν.

94. ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ

Γ
Ο

Ρ
Οϊαγρος

ί
α

Οδδιίς ϊλυσεν.

95. ΣΥΝΘΕΣΙΣ

”Ο σύ μ-ιαείς έτέρω μ.ή ποιήσεις.

Έλ'υ'άαν αυτό ή>έκ-Μαγνησίας κ. Όλγ» Πετρίτου, & έξ Έομου- 

πδλεως κ. Σιμωνίδης, ό έκ Πειραιώς χ. Α. Μπούχλας, ό έχ Πατρών 
κ. Ο. Γ. Πολυζώης, καί δ έχ Κορώνης χ. Σ. Μπούκας.

96. ΠΡΟΣ ΣΤΜΠΛΗΡΠΧ1Ν

Τά χαλά πόνοις αποκτώνται.

Έλυσαν αύτό ή έχ Μαγνησίας χ. Όλγα Πετρίδου, ό »ξ 'Ερμου- 
πόλιως χ. Σιμωνίδης, ό χ. Α. Μπούχ»ας, ό έκ Πατρών κ. Π Γ- 
Πολυζώης, ό έκ Κορώνης χ. Σ. Μπούκας, καί ό έξ ’Αθηνών κ. Ν. 
Κουντούρης.

97. ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ

Τά αόνέγμ.ατα ταΰτα έποίτήβέν ό Αημ,ήτριος 

Πολωνίνης, ταχτικός συνεργάτης τής Φύσεως-

Έλυσαν αύτό δ έξ 'Ερμουπόλεως χ. Σιμωνίδης, 0 έχ Πειραιώς 
χ. Α. Μπούχλας, 0 έκ Πειραιώς κ. Π. Γ. Πολυζώης, ό έκ Κορώνης 
χ. X- Μπούκας, ή έξ ’Αθηνών δεσποινίς Π. Λ. Τσαμπάση, καί δ έξ 
’Αθηνών κ.Ν. Κουντούρης.

1ΟΤ. ’Ερώτηβις.

Τίςτ&ν Αρχαίων συγγραφέων συνέγραψε περί Κυζίχου;

108. ΧύνΌεβις.

Διά των κάτωθι γραμμάτων τιθέμενων καταλλήλως νά 
σχηματισθή ρητόν τι της άγιας Γραφής.

EE—ΜΜ—Γ— ΤΤ— ΩΩ—Φ—ΣΣ—Κ—00—ΤΓ— 
00—II.

109. Πρός αυμ-πλήρωσιν.

.α.αι—.υ.α.α. . ο.αι—..«.ου.ι. —η.η—. .η. . α
1 ΙΟ. Συλλαβόγριφος.

Ήμα—θ—Ύς—Ήν— Έπι— Γη— Άλλοι—θ—ΑΣ.

7ψ πρώτω Λύτη όΛων τών Ανωτέρω αίπγράτωτ δωρηθη- 
σονται τά ποιήματα ·. «Οί Χειράνατθοι» τοΰ χ. ’/ωάνχου 
ΠοΛέμη.

’ Δ. Βολωνίνης.........

'Ομοίως τ& πρώτω των ir τψ προηγουρέχω φύΛΛφ τι'ς 
«Φύσεωςκ 45 αίνιγράτωχ ΑποοταΛήοεται έπι ίν έτος δω

ρεάν τό μηνιαΐοχ οίχογενειαχόν περιοδικόν ή «ΣάΛπιγξτ>.
Δ. Κ.

ANTIHOKPISEIX Τ1Ι2 ΦϊΣΕΏΣ,

Σ. Κ. Κ ί ρχυρ αν. Συνδρομή σας έλήφθη· άπδδειξίς σας στέλλε- 
ταε συν παρδντι φύλλφ.— Σ. Κ. Κ < ρχΌ ρ αν. Συνδρομή Συλλόγου 
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδΐιξ-.ς άποστέλλετχι βύν παρόντι φυλ- 
λφ. — Δ. Α- Καλάμας. Συνδρομή σας έλήφθη- εύχαριστούμεν. 
Άπόδειξις σεέλλεται βύν παρόντι φύλλφ. Ζητούμενα φύλλα σάς άπι- 
στίλησαν. — Ταμία’Α ρ γο στ όλ ι ο ν. Συνδρομαί σας έλήφθησαν, 
πλήν δνομί σας δυσανάγνωστου καί άνάγκη διασαφήσητε πρδς δδη- 
γίαν βιβλίων μας. Εύχαριοτοΰμεν πολύ. ’Αποδείξεις άποστέλλμνται 
ύμΐν σύν παρδντι φύλλω. — Α. Π· Μαγνησίαν. ’Επιστολή σας 
έλήφθη. Σάς ίγράψαμεν προχθέςκαί άπεστιίλαμεν τάς Αποδείξεις.— 
2. X. Ρουτσούκιον. Δελτάριον έλήφθη, εύχαριστοδμεν. ΣτιραΙ 
άπεστάλησαν. Συνδρομητής ένέγράφη. Σάς άπηνιήσομεν.— Ε. Β. 
Θήραν. Διεύθυνσίς σας διωρθώθη. Ήσυχεϊτε.

SJL-ΔωήΐΓ’Ξ;
ΛΙηνιαΙαν οικογενειακόν περιοδικόν

Έχ Άθήταις ixdiddpsror. —"Ετος Κ.
Τό χάλλιβτον τοΰτο περιοδικόν, όπερ ήρξατο ήδη ώς οί— 

χογενειάκόν νά έκδίδεται υπό την επιμελή διεύθυνβιν τοΰ η- 
μετέρου τακτικού συνεργάτου κ. Δημητρίου I. Καλογερο- 
πούλου, περιλαμβάνει ύλην ενδιαφέρουσα^ καί ποικίλην, α
ξίαν νά εφελκύση τήν προσοχήν πάσης έλλην. οικογένειας.' 

Συνδρομή έτησία 5 pdror dp. Διεύθυνσίς: Ό$ός Πίτα- 
| χωτωχ άρ. 50.


