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Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ*  ΑΓ. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ*

Εν τη σειρδί τών Ορέων τών "Αλπεων ύψοΰται τό όρος 
‘Αγίου Βερνάρδου'·, ού ή κορυφή άπόλλυται έν τοϊς νέφεσι. 

φυτά. Αί απότομοι πλιυραί τών ορίων είβί πάντοτε κεκα- 
λυμμέναι υπό χιόνων, εκτεταμένα; δέ έπ’αύτών χιονοσκεπείς 
πεδιάδες διακόπτονται άνά αποστάσεις ’ ύπό κρημνών. Ούτως 
οί «πιχιιρουντεςτήν διάβασιν τών μερών τούτων, διατρέ- 
χούσι τόν κίνδυνον νά κατακρημνισθώσι ίίς τάς αχανείς ταύ· 
τας αβύσσους, να ταφώσι ζώντες ύπό τήν χιόνα, ήνά κατα· 
συντριβώσιν ύπό τών νιφοστιβάδων.

Έπί τοΰ όρους 'Αγίου Βερνάρδου ύψοΰταΛ μονή τις, εν ή 
διαιτώνται μοναχοί τινες άφιερώσαντες τόν βίον των είς διά- 
σωσιν καί περίθαλψιν τών άποπεπλανήμενων οδοιπόρων εν 
ταϊς παγετώδεσι ταύταις έρήμοις, καί οΐτινες δίατηροΰσι καί 
εκγυμνάζουσι κολοσσαίους κύνας όπως βοήθώσιν αυτούς είς τόν 
εύτολμον φιλανθρωπικόν αύτών σκοπόν, Οΐ ευεργετικοί ούτοι 
κύνες ότε μέν ακολουθούσε τούς κυρίους των είς.τάς μακρυ- 
νάς αυτών ίκδρομάς, ότε δέ πορεύονται-μόνοι πρός άνακάλυ·

Η ΔΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΓ· ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ

ψιν κινδυνεύοντος οδοιπόρου, ώς προάγγελοι καί σωτήρες · 
επικειμένων κινδύνων, φέροντες κωδωνα περί τόν' λαιμόν, προ· 
ειδοποιοϋντες οϋτω τήν παρουσίαν των, καί φλασκίον πλήρες 
οινοπνεύματος παρέχοντος τάς πρώτας βοήθειας. Όπόταν δε ■ 
αί καταφοραί τών νιφοστιβάδων καταπλακώσωσιν οδοιπόρον

Τό ψϋχος είναι αυτόθι δριμυτάτον κατά τε τόν χειμώνα καί 
*ατά τό θέρος, ίπομε'νώς ούτε δε'νδρα βλέπει τις εκεί,, ούτε'

I Μεταξύ ’Ελβετία? xai Ίταλίαε. Είναι δίοδος συνήθης 8 ιί τοΰ; μετα- 
βαίνοντας εις τήν Ιταλίαν χαί έχεί ύψος 3470 μ. υπέρ τήν ιπιφίνειαν τής 
θαλάσσης. -



ς

85·'. ' Η ΦΥΣΙΣ

Λ
/ . ϊ

1 . Α;

I

τινα, οί κυνες ούτοι, τόσον· ευφυείς καί. ευθαρσείς, μόλις ίδωσι 
τοΰτο ή τό έ'ννοήσώσι'διά4τής όσφρήσεφ.ς·, έπισ^ρέφούαιν τρ«> 
χάδην είς τήν μονήν καί έίδ.οποιοΰσι τους κυρίους τών. Τότε 
ούτοι προσδένουσι περί τόν λαιμόν καλάθιον πλήρες’ ίεδ,ωδί-^ 
μων, άκολουθοΰσι. τά ίχνη των, σκάπτουσιν τήν ,χιόνα καί 
άνασύρουσι τόν άτυχή οδοιπόρον -πεπηγότα καί 'σχεδόν ημι
θανή, «ν παντοίοις · μέσοις καί θυσίαις έπαναφέρουσιν είς τήν

■ ζωήν.’’ ; · ; ’ ΐ ‘ ' α
«ζΠερί τό τέλος τοΰ παρελθόντος ’Απριλίου, αναφέρει είς 

περιηγητής, μετέβαινον είς τό Πεδεμόντιον διά τής διόδου 
τού όρους ‘Αγίου Βερνάρδού. Περί τήν τετάρτην ώραν μετά 
μεσημβρίαν ή μικρά συνοδεία τών οδοιπόρων, μεθ ής ανηρ- 
χόμην τήν επικίνδυνον ταύτην δίοδον, κατόρθωσε νά φθάση 
τήν κορυφήν τοΰ όρους, καί άφοΰ άνέκτησε δυνάμεις έν τή 
μονή, έπανέλαβε τήν οδοιπορίαν, πρός τόν σκοπόν νά δίανυ- 
κτερεύση ληγούσης.τής ημέράς έν τή πεδιάδι 'τής. Άόστης. 
Έγώ φοβηθείς τόν κίνδυνον δέν ήκολούθησα τούς συνοδοιπό
ρους μου, άλλ’ άπεφάσισα νά διέλθω τήν νύκτα παρά ταΐς 
Φίλοξίνοις ίερωμένόις, οίτινες πολύ μέ παρότρυναν είς φοΰτο. 
“Ηδη ό ήλιος είχεν άπολέσεί τό θάλπος του καί ό ουρανός 
τήν αίθριότητα αύτοΰ. Μέλανα νέφη ήρξαντο τότε νά διέρ
χονται άνά τάς κορυφάς τών υψιτενών όρέων. καί βαθμηδόν 
συνεσωρεύοντο είς τάς στενάς διόδους τών.ερημικών τούτων 
μερών. Φόβος μέ κατέλαβε καί μετ’ανησυχίας διελογιζόμην

- τί θ’ άπεγίνοντο οί τολμήσαντες νά προχωρήσωσι συνοδοι-
■ πόροι μου.

1 ηθί μοναχοί μετά δακρύων μοι διηγούντο τον κίνδυνον» 
όστις έπέκειτο, καί όντως δέν ήπατώντο. Τήεκτη ώρα όλον

- έκεϊνο τό μέρος έκαλύφθη ύπό τοΰ σκότους, τά δέ νέφη ώ-, 
θούαενα ύπό βορειοδυτικού άνεμου μετά ταχύτητος βέλους 
συνεστρεφοντο θυελλωδώς πέριξ τών βράχων, ώστε 0 μακρυ- 
νός θόρυβός τών περιδινουμενων χιονοστιβάδων ήρξατο ν ’ άν- 
τηχή παταγωδώς, ταύτοχρόνως πυκνόταται νιφάδες χιόνος 
συστρεφόμενα! ύπό τοΰ άνέμου καί πίπτουσαι έφ’ήμών έξ 
όλων τών διευθύνσεων μας ήμπόδιζον να διακρίνωμεν τά 
πέριξ ήμών αντικείμενα.

»Οί μοναχοί είτα λαβόντες με διά τής χειρός μέ παρεκά- 
λεσαν νά τούς ακολουθήσω είς τήν μονήν, όπερ καί έπραξα.

«Καθίσας μετ’αύτών πέριξ καλής πυράς ήρώτησα άμέσως 
τούς φιλοξενΟΰντάςμε, ιδίως τόν ηγούμενον τής μονής, περί 
τών συνεπειών τοίούτων συχνών καταιγίδων, διότι οί λοιποί 
μοναχοί λαβόντες τάς αποσκευής των εξήλθον άμέσως πρός 
έκτέλεσιν τών έν τοεχύταις περιπτώσεσι φιλανθρωπικών αυτών 
καθηκόντων, η μάλλον πρός άσκήσιν τής καθημερινής αύτών 
ενάρετου πράξεως.

«“Εκαστος είχε λάβη μετά μοναδικής άφοσιώσεως ’τήν θέσιν 
του είς τάς παγετώδεις ταύτας έρήμους, κομίζων προθύμως . 
εκδουλεύσεις τοϊς όδοιπόροις πάσης τάξεως-, παντός έθνους, 
καί θρησκεύματος, καί τοϊς ζώοες άκόμη τοϊς κομίζουσι τάς 
άποσκευάς αύτών. Καί τινες μέν έκ τούτων τών θείων άγα- 
θοεργών ερημιτών ανέρχονται τά υψηλότατα σημεία όπως 
άνακάλύψωσι κάνέν πτώμα ή άπαντήσωσι είς τούς μπολολώ- 
τους, οίτινες' συνήθως άναφωνοΰσι ζητοΰντες βοήθειαν έν τή 
άπελπισίμ των,, έτεροι δέ έξ αύτών άνέμενον καθ’ όδόν όδη- 
γαΰντες είς τήν μονήν τούς προσερχομένους καί ζητουντας άσυ-

■ λον έν αυτή. Οί. τολμηρότεροι όμως ήσαν έκεϊνοι οίτινες 
μέ κίνδυνον τής ζωής των, άψηφοΰντες τό ψΰχος, τήν κατά 
πυκνάς νιφάδας πίπτουσαν χιόνα, 'τά κρημνώδη μέρη καί τάς 
αβύσσους, έν αίς άπό βήματος είς βήμα ήδύναντο νά ολι— 
σθήσωσιν, έξέδραμον τύφλοϊς όμμασι, μή είδότις σχεδόν που 
βαδίζουσιν, ώς έκ τής πυκνότητος τήςπεριβαλλούσης αύτούς 
καί πιπτούσης χιόνος πρός τά ενδότερα μέρη ένθα σταματών- 
τες πρός στιγμήν έτεινον μετά προσοχής τό ούς μήπως άκρο- 
ασθώσι φωνής τίνος πένθιμου ύπάρξεως ψυχορραγούσης.

»Όποία.άνθρωπίνη δύναμις καί μεγαλοψυχία! *Η  τόλμη 
αύτών καί τό. θάρρος είναι άπίστευτον. Ούδείς δυστυχής κα- 
λεϊ αύτούς έπί ματάίφ. Έάν ποτέ, καί τοΰτο συμβαίνει 
πολλάκις, άνακάλύψώσιν άτυχή τινα οδοιπόρον ύπό τήν χιόνα,

άνασυρουσιν αύτόν έν τάχει, τόν άναζωογονοΰσι. καί βαθμη
δόν. κμν μετά μεγάλης προσοχής απεκδύοντες αύτόν· τοΰ ψύ- 
χουή-κάι τού τρόμου όστις τόν έχει καταλάβει, τόν μεταφέ- 

, ρουσι‘ ..τοϊς βραχΐοσι αύτών είς τήν .μονήν, κυλιόμενοι επι 
τών πάγων ή βυθιζόμενοι μέχρις όσφύος είς τήν χιόνα.· ’Ημέ
ρα ή· νύξ, είναι εν καί τό αύτό δι ’ αύτούς. άλλά καί ποσά- 
κις οί σωτήρες ούτοι δέν εγενοντο θύματα τής αύττάπαρνήσεως 
καί τοΰ ζήλου των. Τό ν ’άσθενήσωσιν ούτοι διά τούς οδόι4 
πόρους τό -θεωρόΰσι χαράν τών, τό νά άποθάνωσι δέ κέρ
δος διά τήν ψυχήν των. -Ούχί- άπαξ συνέβη, μοναχός νά 
μεταφέρη έπ’ώμων ήμιθανή οδοιπόρον, καί ούτοςμέν νάσωθή, 
εκείνος δέ νά έκπνεύση άμα τή καταθέσει τοΰ πολυτίμου φορ
τίου του έν τή'αιθούση τής μονής.

» Έπί μίαν ώραν καί πλέον οκτώ μοναχοί μετά τών υπη
ρετών των καί τών κυνών των έδραμον έπί.τά ίχνη τών δυ
στυχών όδοιπόρων,ΰταν τέλος α.ί ύλακαί τών κυνών προανήγ
γειλαν τήν έπιστροφήν των.

«Μετ’ολίγον πάταγος άνοιγομένων θυρών ήκούσθη καί 
δέκα άνθρωποι, οδοιπόροι έξηντλημένοι έκ τοΰ ψύχους τοΰ 
καμάτου καί τοΰ τρόμου καί βασταζόμενοι ύπό τών μοναχών 
άνήλθον είς τήν μονήν. Οί μοναχοί έπιλαθόμενοι τής εαυτών 
καταστάσεως καί του καμάτου κατεγίνοντο άμέσως παρέ- 
χοντες αύτοϊς τάς πρώτας καί μάλλον έπειγούσας βοήθειας. 
Καινουργή ένδύματά, υγιεινότατα ποτά κάί παν ό,τι ή 
φιλοξενία άπαιτεϊ τοϊς παρεχωρήθησαν έν τώ άμα, αφιλο
κερδώς, προθύμως, άδιακρίτως, καί μετά τόσης έπιτηδειότη- 
τος όσης καί συμπάθειας.

»Τό περιεργότατον'δέ ότι είς όλην αύτήν τήν φιλάνθρω
πον έξέλιξιν παρίστανται κάί οί κΰνες,όπως συμμετέχωσι τής 
όλης χαράς καί νοσηλείας καί γυμνάζονται είς τήν φιλαν
θρωπίαν, φιλοξενίαν καί σωτηρίαν τών άποπλανωμένων 
οδοιπόρων».

Τοιαύτη είναι ή μονή τοΰ Άγ. Βερνάρδου καί οί μοναχοί 
αύτής κάτοικοι οί άπό τοΰ 12ου αίώνος έγκαθιδρυθέντες εκεί.

(Έπιται συνέχεια) Φ· Π.

' ΤΟ ΜΑΝΝΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

Χρόνον, τινά άπό τής έκ τής Αίγύπτου εξόδου των, ώς 
διηγείται ήμϊν ή ‘Ιερά ’Ιστορία, οί ‘Εβραίοι, φθάσαντες είς 
την πεδιάδα τοΰ Σίν, ήπόρουν τροφής. Τότε περί ορθρον, 
μέσφ τήςδρόσου, άνεφάνη ή ουσία εκείνη, ην έκάλεσαν μάννα 
(=θεϊον δώρημα). Συχνά δ'έκτοτεΌί περιηγηταί συνέλε- 
ζαν έν ’Αλγερία καί 'Αφρική ουσίαν τινά, ήτις τά μάλα ώ- 
ρ,οίαζε πρός τό μάννα τών ’Εβραίων, άν μή αυτή δέν είναι 
αύτό τοΰτο τό ρ,άννα.

Μηνί Αύγούστφ τοΰ 1890, έπεσεν εν τη ’Ασιατική Τουρ
κία, μετά ραγδαίαν βροχήν είς τά πέριξ της Μαρδέρης καί 
τοΰ Διαρβερκίρ, ουσία εδώδιμος ήν έσφαλμένως ή άστόχως 
έξοαοίωσαν πρός τό μάννα. Ή ούσία αΰτη έκάλυψε τό έδα
φος είς κυκλικήν άπόστασιν χιλιομέτρων τινών περιφέρειας. 
Οί κάτοικοι είθισμένοι είςτοιαΰτα απροσδόκητα εναέριαόώρα, 
συνέλεξαν τήν θρεπτικήν ουσίαν καί κατεσκεύασαν δι’ αυτής 
άρτους έν μεγάλη ποσότητι' άρτους, φαίνεται, εξαίρετους, 
ευάρεστου γεύσεως καί ευπέπτους.

Ώς έξήχθη έκ τών βοτανικών παρατηρήσεων, ή Θρεπτική 
αΰτη κόνις, είναι έσχηματισμένη έκ τίνος φυτού της οικογέ
νειας τών λειχήνων, γνωστού ύπό τό όνομα eLecanora 
esCulenta.» Ή κόνις αΰτη συνίσταται έκ μικρών υγρών 
σφαιριδίων, ώς αί κέφαλαί περίπου των κάρφίδων, συγκε- 
κολλημένων. ‘Η μάζα αΰτη είναι έξωθεν μέν υπόξανθος, 
έσωθεν δέ λευκή, ώς άχνη.

Ή εν τοιαύτη καταστάσει παρουσία τοΰ λιιχήνος, συχνά 
άπαντώσαέν Άλγερίςρ, εΰρηται επίσης συχνότατα έν τοϊς όρεσι 
τής Ταρταρικήςέρήμου, άναμεμιγμένη μετά τοΰ τιτανώδους 
ίδάφους. Επίσης είδον. τήν ουσίαν ταύτην έν ύπερμέτρω πο- 
σότητι έν τή έρήμ.φ τών Κιρζίζ, πρός μεσημβρίαν τοΰ πο
ταμού Talk. Ό περιηγητής Περρώ συνέλεξε δείγματα του

Ί

ίρ^ητρς τούτου, όστις κατά τάς άρχάς του 1828 έπεσε βρο
χηδόν είς τίλείστας . χώρας τής Περσίας. Ώς διεβεβαίωσαν 
-τον Περρώ, το έδαφος είχε καλυφθή είς ΰψος 20 έκατοστο- 
στομέτρων. Τά κτήνη άπλήστως έφαγον έξ αύτοΰ., οί δέ-' 
άύτόχθονες εκαμον προμήθειας. -Πιθανώς ό λειχήν ούτος με
τεωριζόμενος ύπ’ανεμοστροβίλου,' νά μ-ετεφέρθη είς Περσίαν. 
Αί in. μάννα·'αυται βροχαί’ ώσαύτως μνημονεύονται έν τοϊς· 
χειρογράφοις τών. αρχαίων, άνεφάνήσαν δέ πολλάκις κατά· 
τήν πάροδον τών αιώνων. ? Δ. Κ.

δέ

ΜΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ·
ΤΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΊ*  ΓΑΓΓΟΓ ΙΝΔΙΚΗΣ.

ΒΙΡΜΑΝΙΑ και ΒΙΡΜΑΝΟΙ

( S υ ν εχ ε ι α ) . '

’Αριστοκρατία έν Βιρμανία δέν .υπάρχει, βασιλεύει
ακρα ίσότης μεταξύ τών διαφόρων τάξεων τοΰ λαού, αΐτινις 
διαφέρουσιν άλλήλων μόνον κατά τόν διάφορον τρόπον τοΰ 
ζην, άναλάγως τοΰ πλούτου ή· τής πενίας έκαστου'. ’Αναφέ
ρεται μάλιστα ότι- βασιλεύς τις τής χώρας, ό Νονν^αγγΰ>)ς 
ή Μπαγγνη·Δάγ, ένυμφεύθη τώ 1819 απλήν ίχθυοπώλιδα, 
τήν Λ/άϊ-χοΰ, καταστήσας αύτήν σπρώτην» τών γυναικών 
του. Χαρακτηριστίκώτατον τεκμήριου τής βαρβαρότητος τών 
ηθών τών Βιρμανών, οίτινες έν τούτοις,- ώς προείρηται, 
δέν είναι καί όλως απολίτιστοι, είναι ή σκληρότης τών 
μέσων, άπερ μεταχειρίζονται προς άνακάλυψιν τής ένο
χης τίνος- Ούτως ό δικαστής έπιτάσσεί τόν κατηγορού
μενον νά θέση τήν χεϊρά του έντός ζέοντος ύδατος ή άνα- 
λελυμένου μολύβδου, ή τόν θέτουσιν εντός ύδατος μέ τάς 
χεϊρας καί τούς πόδας δεδεμενους καί άν μέν έπιπλεύση λο
γίζεται ένοχος, άν δ.έ βυθισθή άθώος-

Ή .ποινική των νομοθεσία είναι έπίσης παροιμοιώδους 
σκληρότητος έπιβάλλουσα τώ μέν ένόχφ βαρέος εγκλήματος 
•τήν ποινήν τοΰ πνιγμού ή τοΰ έπί τής πυράς θανάτου, τφ 
δέ ένόχφ έλαφροτέρας πράξεως τήν τής έξορίας, τής ειρ
κτής, τής μαστιγώσεως κτλ. Εις τινας περιπτώσεις επιβάλ
λεται καί πρόστιμον λίαν περίεργον έν παραδείγματι, ό 
κλέπτης ίππου ύποχρεοΰται ν ’ άποδιδη τήν τιμήν δύο ίπ
πων, ό κλέπτης αίγός ή χοίρου αποδίδει τό πεντηκοντα- 
πλοΰν,χ ό έπιβουλευθείς τήν ζωήν άνθρώπου ύποχρεοΰται νά 
πληρώση άπό' 13 μέχρι 108 δραχμών,, άναλόγως τής ήλι— 
κίας καί τοΰ φύλου, ένώ διά τήν επιβουλήν τής ζωής έλέ
φαντος ύπόκειται είς πρόστιμον 262 φρ. 50. Έπί τίνος 
λογικής στηρίζεται ή αναλογία αΰτη είναι άκατανόητον. Αί 
κυριώτεραι διατάξεις του Βιρμανικοΰ νόμου είναι πέντε ; 
α .) μή φόνευε ούδέν έμψυχον όν, β'.) μή κλέπτε, γ'.) μή 
μοίχευε, δ’.) μή ψεύδου, ε'.) μή πίνε μεθυστικά ποτά, τάς 
οποίας ο Βιρμανός φυλάττει άπαρεγκλίτως, πλήν εννοείται 
τής τέταρτης, ήν συνεχώς παραβαίνει ύπείκων είς τό πρός 

■ το ψεύδεσθαι ένστικτον όλων σχεδόν τών λαών τ^ς ’Ασίας.

Ε'.
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Οσον σεβασμόν φέρουσι πρός τούς άνωτέρους των οί Βιρ- 
μανοί τόσην καταφρόνήσιν δεικνύουσι διά τούς κατωτέρουςτων, 
προς οΰς φέρονται λίαν άποτόμως καί μετά βαναύσου τραχύ- 
τητος. Μεταξύ ίσων δέν γίνονται ούτε χαιρετισμοί ούτε δεξι
ώσεις' ένίοτε μόνον, όπως οί κάτοικοι τής Πολυνησίας, πλη- 
σιάζουσι τά χείλη ή τήν ρίνα είς τήν παρειάν τοΰ φίλου προ
σώπου έπιλέγοντες: «άφεςμε νά uiodar8S> » (;) (Αγγλιστί, 
Gire me a Smell.)

Αί οίκίαι άς.κατοικοΰσίν είσιν εκ ξύλου καί είναιφκοδομη- 
μεναι επί χονδρών πάλών, ώς είρηται ήδη, .στέγας έχουσάι 
** Χ°Ρτου· Πάνω οροφή τών οικιών τούτων χρησιμεύειπρός 
διαμονήν τής οικογένειας, ή δέ κάτω, ήτις είναι πανταχό· 

θεν σχεδόν ανοικτή, ώς άέθ?υ<ςα φαγητού ;καί αποθήκη.
Κυρία' τρόφή’τών Βιρρ-άνώ'ν εί/οά ή αψ^άνωςένταΰθα παρα- 

γομένη δρυζα, ής ή έτησία. παραγωγή άνε’ρχεται κατά μέσον 
όρον είς 800,ΟΟΟ τόννων.. Έκ τών ζώων, επειδή ή τε θρη
σκεία καί ό νόμος των απαγορεύει τό φονεύειν οίονδήποτε έμ
ψυχον δν, τρώγουσι μόνα τάθνήσκ.οντα, οσάκις δένάάσχουσιν 
έξ έπιφόβων ασθενειών, πρός δέ τούτοις τούς ίχθΰς, τούς 
δφεις καί διάφορα άλλα έρπετά, έπίσης δέ κάί τάς ακρίδας.

Είς πάσας τάς βιρμανικάς φυλάς είναι διαδεδομένον τόήθος" 
τοΰ ταμπόν, τουτέστι τοΰ χρωματίζειν τό πρόσωπον καί τό ■ 
σώμα. Αί γυναίκες, κατμ γενικόν 'κανόνα, δέν ζωγραφίζούσι 
τό σώμα, άλλά μόνον κατά τήν εποχήν τοΰ γάμου των,χρω- 
ματίζουσι τούς όδόντας μελανούς « διά. νά μή έχωσιν όδόντας 
ώς οί κύνες καί οί πίθηκοι».

Ούδεμία τών φυλών τούτων φέρει γένειον, άλλά μόνον μ- 
ραιόν μύστακα. Αίγυναΐκές των φέρουσιν ένδυμα έκ βάμβακος · 
καί μετάξης, όπερ καλοΰσι Tafietror, άμφότερα δέ τά φύλα 
βαδίζουσι γυμνόποδα καί· άσκεπη., Ένίοτε, έν τούτοις, αί 
γυναίκες φέρουσιν είδος πέδιλων όμοιων πρός τά ρωμαϊκά, 
καί κατά τήν χειμερίαν.περίοδον τοΰ έτους άν.δρες καίγυναϊκες 
ποιούνται χρήσιν πελωρίων πίλων έχόντων χείλη μέ περίμε
τρον πέντε ποδών.

'Η μεγάλη όπή ήν άνοίγουσιν είς τά ώτα χρήσιμιύει ενί
οτε καί πρός άπόθεσιν τοΰ σιγάρου ή εμβολήν τών προσφερο- 
μενών εις τινα γυναίκα άνθέων.

Καΐά τάς μεγάλας ένιαυσίους πλημμύρας κυρία ένασχόλησις 
τών κατοίκων είναι ή αλιεία. Ένόνοντες δέ κρέας ιχθύων, 
όστρέων καί άλλων υδροβίων ζώων καί βράζοντες όμοΰ, σχη- 
ματίζουσι πολτώδη τινά μάζαν .Ngftpee ή Βαταχόκγ καλου- 
μένην, ήν ξηοαίνοντες τρώγουσιν- άκοτελεϊ δέ τό βαταχόγγ 
τήν κυριωτέραν, μετά τήν δρυζαν, τροφήν των.

Τό έμπόριον άσκεϊται κατ’ έξοχήν ύπό τών γυναικών, αΐ- 
τινες διατηροΰσι πληθύν μικρών καταστημάτων, έν είδει παρα
πηγμάτων, έξ ών άνά ηςαν βήμα άπαντ^ τις είς τάς βιρμα- 
νικάς πόλεις.

Καί αί χειροτεχνίαι παρ ’ αύτοϊς είναι αρκετά άνεπτυγ- 
μέναι άναλόγως τών άξιώσεων τοΰ πολιτισμού'καί τών άναγ· 
κών άς έχουσιν. Οΰτω, κατασκευάζουσιν ώραιότατα πλοι
άρια, ίδί$ έκ ξύλου θαιγγάν (hopea Oilorata), λίαν ελαφρά 
καί κομψά άλλ’ άνίσχυρα νά πλεύσωσι πρός τόν άνεαον άτε 
στερούμενα τρόπιδος, τά διευθύνουσι δέ είτε δι’ ίστίων είτε 
διά κώπης.

Τόν σίδηρον κατεργάζονται επιτυχέστατα' δεϊγμα δέ τού
του τό έν Άμαραπούρα πελώριον άγαλμα τοΰ Γωδάμα, καί 
ό κώδων τής Marddrae, ού εφάμιλλος μόνος ό τής Μόσχας 
υπάρχει, έχων 12 ποδών ΰψος, 16 ποδ. 3 δακ' διάμετρον 
καί 6 —12 ποδ. άνοιγμα, ζυγίζων δέ 90 περίπου τόννους καί 
δυνάμενος νά περιλάβη, καθά μαρτυρεί ό Yule, εϊκοσιν όλα 
άτομα.

Πλήν τούτων, εύρίσκιιτις ένταΰθα τεχνήματα άαιλλώαενα 
πρός τά ευρωπαϊκά, άπό τών πελωρίων βυτίων μέχρι τών 
φωσφόρων.

Άλλ’ οί βιρμανοί δέν είναι μόνον άνθρωποι τής εργασίας, 
άγαπώσιν ύπερβολικώς τάς διασκεδάσεις καί τά παίγνια, έχουσι 
δέ, πλήν τών είσαχθέντων ήδη καί παρ’ αύτοϊς εύρωπαϊκών, 
καί ίδιον είδος παιγνιόχαρτων έκ ξύλου, ών είναι μανιώδεις 
παϊκται, ώστε καταντώσι πολλάκις ν’ άπολέσωσιν έν τφ παι» 
γνίφ ου μόνον πα^αν την περιουσίαν άλλά καί αύτήν τήν έλευ- 
θερίαν των. Πλήν τών διασκεδάσεων τούτων, τελουσι καί ά· 
θλητικούς άγώνας, Ιπποδρομίας, ταυρομαχίας,, θήβας κ.τ.λ. 
έπίσης σφόδρα άρέσκονται καί είς τάς παραστάσεις δραμάτων, 
απερ καλοΰσι πυυίύ καί παριστώνται ύπό εγχωρίων θιάσων 
πιριερχομένων τάς διαφόρους πόλεις τής επικράτειας. Πολ
λάκις τά δράματα ταΰτα διαρκοΰσιν έπί πέντεη έξ κατά συνέ
χειαν νύκτας, γίνονται δέ αί παραστάσεις ύπαιθρίως. Αί ύπο- " 
θέσεις τών πϋνί'ύ είσι προπάντων είλημμέναι έκ τοΰ βίου τοΰ 
Βονδδα Γωδάμα. ΊΙ μουσική των όμως είναι βάρβαρος καί, 
μονότονος, οί δέ μουσικοί είνανσχεδόν πάντες άνδρες,

("Bicmi συνέχεια).

Ν • I
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III 

ΟΛΙΓΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, 
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΕΚ ΣΥΜΠΑΘΟΥΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ό νεαρός μηχανικός, ανάγκη πάραυτα νάτό εΐπωμεν πρός 
τιμήν του, δέν είχεν έλθη εις Γρικαλάνδην, δεά νά πέρνφ τρς 
ώρες του έν τή Ατμόσφαιρα εκείνη τής Απληστίας καί τής 
οινοποσίας, τή έκ τοΰ κάπνίσματοςπνιγηρφ. Ήτο εντεταλμέ
νος νάποιήσηται τοπογραφικά καί γεωλογικά σχέδιαέπί τινων 
μερών τής χώρας,νά συλλέξη δείγματα τών βράχων καί άδα- 

.μάντοφόρωνγαιών, καί προβήείς (πιτοπίους λεπτομερείς ανα
λύσεις. Πρώτον του όθεν μέλημα ήτο νά προμηθευθή κατοι
κίαν ήσυχον, ένθα θά ήδύνατο νά έγκαθιδρύση τό χημικόν 
εργοστάσιου του καί ήτις.θά έχρησίμευεν, ούτως ιίπείν, ώς 
κέντρον τών διερευνήσεων αύτοΰ άνά πάσας τάς άδαμαντο- 
φόρους περιφέρειας.

'Ό λοφίσκος, έφ’ού ύψοΰτο τό ύποστατικόν τοΰ κ. Ούάτ· 
κινς, είλκυσεν άμέσως τήν προσοχήν του, ώς θέσις δυναμένη 
νά ή έξαιρέτως εύνοίκή διά τάς εργασίας του. Άρκετά άπο- . 
μιμακρυσμένον τής κατασκηνώσεως τών μεταλλευτών, όπως 
ήκιστα ύπόκηται είς τήν θορυβώδη εκείνην γειτνίασιν, ό 
Κυπριανός θά έτύγχανεν έκεϊ είς μονόωρον περίπου οδοιπο
ρίαν άπό τών Κόπζ, τών μάλλον άπομεμακρυσμένων—διότι 
ή περιφέρεια τής άδαμαντούχου έκτάσέως δέν ύπερέβαινε τά 
10-12 χιλιόμετρα.

Συνέβη όθεν νά έκλέξη μίαν τών οικιών τών έγκαταλει- 
φθεισών ύπό τοΰ Τζών Ούάτκινς, ·νά διαπραγματευτή τήν 
ενοικίασιν αύτής καί νά έγκατασταθή έν αύτή, όλα δέ ταΰτα 
διά τόν νέον μηχανικόν ήσαν ή μισός ήμερος εργασία. Αλλως 
τε ό ενοικιαστής έφάνη συγκαταβατικός. Ένδομύχως έστενο- 
χωρεϊτο πολύ έν τή μοναξίιρ του*  είδεν επομένως μετ’ αλη
θούς χαράς έγκαθιστάμενονπλησίον του, νέον όστις θά τφ 
καθίστατο άναμφιβόλως' πρόξενος τέρψεως. Αλλ εάν ο κ. 
Ούάτκινς ήλπιζεν ότι θά εύρίσκεν έν τφ προσώπφ τοΰ ένοι- 
κιαστοϋ του σύντροφον έν τή τραπέζη ή συμπαίκτην, ικα
νόν νά κάμνη εφόδους κατά τοΰ σταμνιού τής τζινέβρας, 

1 έσφαλλε τοΰ ύπολογισμοΰ. Διότι μόλις έγκατέστη ό μηχα
νικός μέ όλην του τήν έκ χοανών καί καμίνων καί διαλυτι- 
κών ούσιών αποσκευήν του έν τφ πρός όφελος αύτοΰ έγκα- 
ταλελειμμένφ οίκήματι, καί πριν ή μάλιστα έλθωσι τά κυ- 
ριώτερα είδη τοΰ εργαστηρίου του, ό Κυπριανός είχεν ήδη 
αρχίσει γεωλογικούς περιπάτους εν τφ διαμερίσματι. Ούτω 
τήν έσπέραν, οτ« έπανήρχίτο οϊκαδεάπηυδηκώς έκ τοΰ κόπου, 
φορτωμένος μέ τεμάχια βράχων έν τή έκ λευκοσιδήρου ταμ
πακοθήκη του, έν τφ σάκκω του, έν τοϊς θυλακίοις του 

. καί εν τφ πύλφ του ακόμη, έπεθύμει μάλλον νά ριφθή έπί 
τής κλίνης του καί κοιμηθή ή .νά μεταβή καί άκούση τάς 
φλυαρίας τοΰ κ. Ούάτκινς. Άλλως τε έκάπνιζεν όλίγον, 
έπινε δέ άκόμη όλιγώτερον. ’Ιδιότητες αίτινες δέν απετέλούν 
βεβαίως τά ’προσόντα τοΰ φαιδρού συντρόφου, ον είχεν 
Ονειροπόληση ό αγρονόμος. *
’Μ’ όλα ταΰτα ό Κυπριανός ήτο τόσον ειλικρινής καί άγα- 

θός, τόσον άφελής καί τους τρόπους και .τά αισθήματα, τό1- 
σον συνετός καί μετριόφρων, ώστε ήτο αδύνατον νά τόν ίδη 
τις, χωρίς νά αίσθανθή υπέρ αύτοΰ συμπάθειαν. Ο κ. 
Ούάτκνις—ίσως δέν έξεδήλωσε τοΰτο—ήσθάνετο περισσότε
ρον σέβας πρός τόν νέον μηχανικόν, ή όσον ήσθάνθη ποτέ 
δι’ ούδένα. Νά έγνώριζε τουλάχιστον ό νέος αύτός νά τό 
ζσούζρ ! Τί θέλετε όμως νά κάμω δι’ άνθρωπον όστις ούδέ 
'μίαν οταΛιά τζινάβρας δέν ρίπτει είς τόν λαρυγγά του ; Ιδού 
ποΰ κάτέληγσν αί κρίσεις τοΰ γαιοκτήμονας περί τοΰ ένοικι· 
αστοΰ του. ’

Ώς πρός τήν δεσποινίδα Ούάτκινς, αύτη συνήψεν ευθύς 
μετά τοΰ νεαροΰ άστοΰ σχέσεις αγαθής χαί έλευθερίου οικείο- 
τητος. Διακρίνουσα παρ’αύτφ εύγενεΐς τρόπους καί πνευ
ματικήν ύπεροχήν, οίαν ουδόλως σχεδόν άπήντα εις τούς 
συνήθως πιρικυκλοΰντας αύτήν, έδράξατο προθύμως τής ευ- 
νοήτου εύκαιρίας, ήτις τη ίπαρουσιάζετο, όπως συμπλή
ρωσή διατών περί τής πειραματικής χημείας γνώσεων τήν 
μόνιμον καί ποικίλην παίδευσιν, ήν εσχε δια τής άναγνώ- 
σεως επιστημονικών συγγραμμάτων.

Τόχημεϊον τοΰ νέου μηχανικού μετά τών περιέργων ορ
γάνων του, τήν ένδιέφερε καθ’υπερβολήν. Ήτο ιδίως πολύ 
περίεργος νά μάθη παν ό,τι έσχετίζιτο πρός τήν φύσιν (συν 
θέσιν) τών άδαμάντων, τού πολυτίμου εκείνου λίθου, όστις 
έπαιζε μεγαν ρόλον έν ταϊς συνδιαλέξεσι καί τφ έμπορίφ 
τής χώρας. Πράγματι ή Άλικη είχεν αρκετούς λόγους ΐνα 
μή θεωρή τόν πολύτιμον αύτόν λίθον ή ώς ένα πρόστυχου 
χάλικα. Ό δέ Κυπριανός—καί τοΰτο κατενόει αύτη — έ- 
πρέσβευεν έπί τοΰ Αντικειμένου τούτου τάς αυτάς καί εκείνη 
ιδέας. Ούτω ή συμφωνία αύτη τών αισθημάτων, δέν ητο α
μέτοχος τής τόσον ταχέως άναπτυχθιίσης μεταξύ των φι
λίας. Καί ήσαν οί μόνοι έν Γρικαλάνδη— δύναται τις εύτόλ- 
μως νά τό διϊαχυρισθή— οΐτινες δέν έφρόνουν ότι ό τελικός 
τοΰ βίου σκοπός έπρεπε νά ήναι τό διερευνάν, κατεργάζεσθαι 
καί πωλεϊν τάς μικράς ταύτας πέτρας, τάς τόσον θερμώς 
άπανταχόσε τοΰ κόσμου έπιζητουμένας.

— Ό άδάμας, τή είπεν ημέραν τινά ό νεαρός μηχανικός, 
iivat άπλούστατα καθαρός άνθραξ. Είναι τεμάχιον κεκρυ- 
σταλλωμένου άνθρακος καί τίποτε περισσότερον. Δύναται τις 
νά τόν καύση ώς κοινόν τεμάχιον άνθρακος, αύτη δε κυρίως 
ή καυσική ίδιότης ήν κέκτηται, ύπήρζεν ή πρώτη αφορμή 
νά ΰποπτεύσωσι τήν πραγματικήν αύτοΰ φύσιν. Ο Νευτων, 
όστις τόσην είχε πεϊραν, παρετήρησεν ότι ο κατιιργασμένος 
άδάμας διαθλφ τό φως πλειότερον παντός άλλου διαφανούς 
σώματος. Άφοϋ λοιπόν έγίνωσκεν ότι ή ίδιότης αύτη άπαντφ 
ιδίμ είς τό πλεϊστον τών καυσίμων ουσιών, συνεπέρανεν εκ τοΰ 
γεγονότος τούτου μέ τήν συνήθη αύτφ ευτολμίαν, Οτι ο α- 
δίμας «ώφειλε» νά ήτο καύσιμος. Καί ή πείρα τόν έδι- 
καίωσεν.

— ’Αλλά, κ. Μερέ, άφοΰ ό άδάμας δέν .είναι άλλο τι ή 
άνθραξ, διατί τότε πωλείται τόσον ακριβά; ηρωτησεν ή 
νιανις.

- —Διότι είναι πολύ σπάνιος, δεσποσύνη Άλικη, απην- 
τησεν ό Κυπριανός, καί δέν εϋρίσκεται έν τή φύσει η μόνον 
είς μικράς ποσότητας. Έπί μακρόν χρόνον δέν έςήγον τοιού- 
τους ή μόνον έξ Ινδιών, Βρασιλίας καί εκ τής νήσου Βορ
νέου. Καί άφεύκτως θά ένθυμήσθε κάλλιστα, διότι θά ήσθε 
τότε 7 — 8 ετών, τήν εποχήν καθ ήν τό.πρώτον εσημειώθη 
ή ύπαρξις άδαμάντων έν τή έπαρχία ταύτη τής νοτίου ’Α
φρικής.

— Βεβαίως, τό ενθυμούμαι, είπεν ή δεσποινίς Ούάτκινς, 
όλος ό κόσμος έφέρετο εκ Τρέλλις εις Γρικαλανδην. Δεν ε- 
βλέπατε ή άνθρώπους «οπλισμένους με πτυα και αξίνας διε- 
ρευνώντας όλας τάς γαίας, μεταστρέφοντας -τά ρείθρα τών 
ρυάκων διά νά εξετάσωσι τήν κοίτην των μή όνειρευομένους, 
μή όμιλουντας δι’ άλλους ή περί αδαμαντων. Καιτοι ημην 
μικρά, σάς βεβαιώ, ένίοτε μοΰ ηοχετο νά σκάσω, κύριε 
Μερέ... Άλλ’έλέγετε ότι ό άδάμας είναι άκριβός, διότι 
είναι σπάνιος... Αύτή είναι ή μόνη του αξία ;

—‘Όχι, βεβαίως, δεσποινίςΟύάτκινς.Ήδιαφάνειά του, ή 
λάμψις του,όταν τέμνηται ώστε νάάντανακλφ τάς Ακτίναςτοΰ 
φωτός, ή δυσκολία τής τομής ταύτης, τέλος δε η έκτακτος 
αύτοΰ σκληρότης, τόν καθιστώσιν άληθώς σώμα άρκετά εν
διαφέρον διά τόν επιστήμονα, καί συγχρόνως λίαν ωφέλιμον 
τή βιομηχανίμ.Ήξεύρετε, δέν δύνανται νά τόν επεξεργασθώ- 
σιν άλλως ή διά τής ίδιας αύτοΰ κόνεως, αυτή δέ ή πολύ
τιμος σκληρότης έπέτρεψε νά τόν χρησιμοποιώσιν Από τινων 
έτών είς διάτρησιν τών βράχων. Άνευ τής βοήθειας jou 
πολυτίμου τούτου λίθου, θά ήτο δυσχερέστατου νά έπεξερ- 
γάζώνται τήν ύαλον καί διάφορα άλλα σκληρά σώματα,
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άλλα καί ή διάτρησις τών σηράγγων, τών ύπογείων στοών, 
τών μετάλλουργειων καί τών άρτεσιανών φρεάτων, θά ήτον 
ακόμη πολύ δύσκολωτέρά.

— Τώρα εννοώ, είπεν ή Άλικη, αίσθανομένη έαυτήν αί- 
•φνιδίως καταληφθεϊσαν ύπό είδους τινός έπιλήψεως πρός τούς 
■δυστυχείς έκείνους άδάμαντας, οΰς δέν κατεδέχετο μέχρι 
τοΰδε. Αλλά, κ. Μερέ, ό άνθραξ ούτος έξ ού βεβαιοΰτε ότι 
έιναι συντεθειμένος ό άδάμας εν κρυσταλλώδη καταστάσει 
— καλά δέν λέγω ; — ό άνθραξ αύτός τί είναι έπί τέλους;

—- Είναι σώμα άπλοΰν, αμέταλλου καί έκ τών μάλλον 
διαδεδομένων άνά τήν φύσιν, άπεκοίθη 0 Κυπριανός. Πάντα 
ανεξαιρέτως τάβργανικά σύνθετα σώματα, τό ξύλον τόκρέας, 
ό άρτος, τό χόρτον, περιέχουσι μεγάλην ποσότητα άνθρακος. 
Όφείλουσι μάλιστα είς τήν.ΰπαρξιν τοΰ άνθρακος μεταξύ 
τών στοιχείων των τόν βαθμόν τής συγγένειας, όν παρατή- 
ροΰμεν μεταξύ αύτών...

— Τί περίεργον πράγμα,είπεν ήδεσποινίς Ούάτκινς. Λοι
πόν, καί αύται έδώ αί βάτοι, ή χλόη τοΰ λειμώνος αύτοΰ, 
τό δένδρον τό σκεπάζον ημάς, ή σάρξ τής Νταντάς τής 
στρουθοκαμήλου μου, εγώ αύτή 
καί σεϊς κ. Μωρέ, εί’μεθα έν μέ- 
ρει καμωμένοι άπό χάρβοονο... 
ώς οί άδάμαντες; Όλα λοιπόν ’ “ 
εις τον κόσμον αύτόν άνθρακες' 
εΐσι; ;

— Μά τήν πίστιν μου, δε
σποινίς ’Αλίκη, είναι πολύς και
ρός άφ' ότου άπεδέχθησαν τοΰ
το, άλλ ή σύγχρονος επιστήμη 
•όσημέραι τείνει νά τό απόδειξη 
σαφέστερου! Ή διά. νά έκφρα- 
σθώ καλλίτερου, τείνει νά πε- 
ριορίση έπί μάλλον τόν αριθ
μόν τών άπλών στοιχειωδών 
σωμάτων, άριθμόν έπί μα
κρόν θεωρηθέντα ώς άπαραβ.ία- 
στον'. Αί πρόοδοι τών φασμα
τοσκοπικών παρατηρήσεων ερ- 
ριψαν εσχάτως ώς πρός τό ζή
τημα τοΰτο νέόν φώς έπί τής 

' Ούτω αί 62 ούσίαι
ταξινομηθεϊσαι μέχρι τοΰδε ώς 
σώματα, άπλά στοιχειώδη ή θε
μελιώδη, θά ήδύναντο κάλλι- 
στα νά μή ήναι ή μία1 μόνη; 
καί μοναδική Ατομική ουσία — 
τό όδρογόνον Ισως — διά ήλε-' 
κτρισμοΰ, διά δυναμικών, καί 
διαφόρων θερμαντικών τρόπων.

— Ώ ! μέ φοβίζετε κύριε T&y ™oaci»· τ^
Μερέ, μέ αύτάςσας τάς μεγάλας λέξεις ! άνέκραξεν ή δε
σποινίς Ούάτκινς. Ομιλήσατε μοι καλλίτερα . περί τοΰ άν
θρακος Τ'Μή τάχα σεϊς οί άλλοι, κύριοι χημικοί, δέν θα 
ήδύνασθε νά τόν κρυσταλλώσητε, όπως κάμνετε τόθεϊον, ου· 
τινος^ μοί έδείξατε πρό ημερών τόσους ώραίους βολίσκους. 
θά ητο τοΰτο πολύ ευκολώτερον ή νά μεταβαίνη τις καί 
άνοίγη ^όπάς γη διά νά εύρη έν αύταις άδάμαντας !

—“ Πλέον η απαξ ,.προσεπάθησαν νά πραγματοποιήσωσίν 
( ό,τι λέγετε,απεκρίθη ο.Κυπριανός, καί έπειράθησαν νά κατα- 
; σκευάσωσι τεχνητόν άδάμαντα διά τής κρυσταλλώσεως καθα- 

ροΰ ανθρακος. Οφείλω νά προσθέσω ότι κατώρθωσαν τοΰτο 
ζ μέχρι τινός σημείου. Ό Δεωρέ, έν έτει 1853, καί έσχάτως 
' Αγγλία έτερος τις σοφό'ς, παρήγαγον άδαμαντοκονιν, 
. διευθύνοντες έσχυρότατον ηλεκτρικόν ρεΰμα έν τφ κενφ, ιΐς 

ανθρακικούς κυλίνδρους, κεκαθαρμένους άπδ πάσης χημικής 
> ■' συστάσεως καί προπάρασκευασμένους διά κεκρυσταλλ'ωμένης 

ζακχάρεως. Μέχρι τής σήμερον όμως, τό πρόβλημα δέν έσχε 
■ λυσιν έν^τή βιομηχανία ’Επί πλέον είναι πιθανόν ότι δέν 

είναι τοΰ λοιπού ή άπλοΰν ζήτημα χρόνου. Άπό ημέρας είς
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ημέραν καί Ισως καθ’ ήν ώΐϊαν σάς ομιλώ, δεσποινίς Ούάτ- 
κινς, ό τρόπος ,τής κατασκευής τοΰ άδάμαντος έχει άνά- ' 
καλυφθή.

Συνωμίλουν ούτω βαδίζοντας έπί τοΰ αμμώδους ίδάφους, 
όπερ έξετείνετο καθ’ άπαν τό μήκος τοΰ υποστατικού ή κα· 
θήμενοι τήν έσπέραν πρό τής Οικίας ύπό τήν προεξοχήν τής 
ελαφράς στέγης καί παρατηροΰντες άπαστράπτοντας τούς 
αστέρας τοΰ Μεσημβρινού ούρανοΰ. Μετά ταΰτα άφινε ή 
Αλίκη τόν νέον μηχανικόν νά έπεστρέφη εις τό ύποστατικόν' 

τοΰτο δέ συνέβαινεν οσάκις δέν τόν έπερνε μαζί της διά νά 
Ιδη τήν μικρήν της έκ στρουθοκαμήλων αγέλην, ήν έφύλατ- 
τεν έν τινι περιβόλφ, κειμένω είς τούς πρόποδας τοΰ ύψώ- 
ματος, έφ’ού ήγείρετο ή κατοικία τοΰ Τζών'Ούάτκινς. Ή 
μικρά λευκή τούτων κεφαλή, εξερχομένη εκ μελανός σφμα- 
τος, αί δύσκαμπτοι καί χονδρά! κνήμαί των, αί δέσμαε τών 
κιτρινωπών πτερών, αίτινες κοσμοΰσιν αύτάς κατά τάς πτέ- 
ρυγας καί τήν ουράν, πάντα ταΰτα ήρεσκον ,εΐς τήν νεαράν 
κόρην, η τις διέσκέδαζεν άπό δύο ήδη τριών ετών, διατη
ρούσα μίαν ολόκληρον αύλήν άπό τά γιγαντιαϊα αύτά μα- 

κρόταρσα πτηνά.
Συνήθωςοί γαιοκτήμονις τής 

Άκρας δέν επιζητοΟσι νά ήμέ- . 
ρώσωσι τά ζώα ταΰτα. Αλλά 
τάφίνουσι νά ζώσιν έν κατάστ'ά- 
σει άγρί^. Άρκοΰνται εις τό νά 
έγκλείωσιν αύτά είς περιβόλους 
εύρυχώρους έξήσφαλισμένους δι.’ 
υψηλών κιγκλιδωμάτων ίκ σι
δηρού σύρματος, όμοιων πρός 
έκεϊνα, ατινα θέτουσιν έν τίσι 
χώραις κατά μήκος τών/σιδη- 
ροδρομικών γραμμών, τούς πε
ριβόλους τούτους, .κατέσκευα- 
σμένους έναντίον πάσης κλοπής, 
αί στρουθοκάμηλοι δεν δύναν-' 
ται νά τούς ύπερπηδήσωσιν. 
Έν αύτοϊς' ζώσιν καθολον τό 
έτος, έν αιχμαλωσία άγνώστιρ 
δι’ αύτάς, άρεφόμεναι μέ δ,τι 
εΰρίσκουσι καί ζητοΰσι γωνίας 
παράμερους, ίνα έναποθέτουσι 
τά ώά των, ατινα..νόμοι αύστή- ; 
ροί προφυλάττουσιν άπό τών 
επιδρομέων. Κατά τήν έποχήν. 
μόνον της άποπτιλώσεως, οπότε 
φροντίζουσι νά τάς άποστερώσι 
τών πτίλων εκείνων, ατινα τόσφ 

! έπιζητοΰνται ύπό τών γυναικών '
. , , , τής Ευρώπης, οί κυνηγοί διώ- ·τις τηκ ριπτοαέκηκ τροφήf. ,' s ' > κουσιν ολίγον κατ ολίγον, τας

| στρουθοκαμήλους έν σειρφ περιβόλων, ώς έπί ,τό πλεϊστον 
περικεκλεισμένων, μέχρις ου καταστή εύκολον να τάς συλλά· : 
βωσι καί αποσπάσωσιν Απ’ αύτών τό στόλισμα.

Η βιομηχανία αύτη έσχεν Από τινων. ετών,;εν'ταϊς χώ
ραις τής Ακρας θαυμασίαν έπίδοσιν, διό δύναταί τις δι
καίως νά έκπλ.ήττηται, πώς μόλις νΰν ένεκλιματίσθη ίν ’Αλ
γερία, όπου δέν ήτο ήττον καρποφόρος^ Ούτω ;έκάστη περί- 
ωρισμένη έν τή δουλεία στρουθοκάμηλος άποφέρει τφ κυρίφ 
της άνευ τινός εξόδου, ένιαύσιον, εισόδημα' άπό 200μίχριδΟΟ 
φράγκων κυμαινόμενον. "Ινα έννοήση τις τό εισόδημα τοΰτο 
ανάγκη νά γνωρίζη, ότι εν μέγα πτερόν, όταν είναι.καλής 
ποιότητος, πωλείται απο 60-—80 φρ. είς τρέχουσαν έμ.πορι· 
κήν τιμήν, πρός δέ ότι τά μέτρια πτερά καί τά μικρά έχουσι ' 
καί αύτά άκόμη άρκετά. μεγάλην Αξίαν. Άλλ’ ή δε
σποινίς Ούάτκινς μόνον πρός ιδίαν, αυτής τερψιν, διέτρεφε 
δωδεκάδά περίπου τών υψηλών' τούτων πτηνών. Έχαιρε >. 
βλέπουσα αύτά έπωάζοντα τά υπερμεγέθη ώά τών η έρχό-/ 

Ι μενα μετά τών νεοσών των είς τήν.ριπτομένην τροφήν, ως
αί όρνιθες καί οί ινδιάνοι. Ο Κυπριανός ένίοτε τήν- συνώ^ευε
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καί ή<Γχολεϊτό:’· νά....θωπ<ύη μίαν τών ωραιότερων τής αγέλης 
..στρουθοκαμήλων, είδος τι μέ κεφαλήν μέλαιναν και οφθαλ
μούς χρυσούς, ακριβώς τήν χαϊοευμένην Νταντά, -ήτις προ 
ό’λίγου- κατέπιε τήν έλεφαντίνην σφαίραν, ήν ή Άλικη με- 
‘τεχειρίζετο. συ'ίήθως.διά τάς· έπιδιορθώσεις της. .

Έν τούτοις όλίγον.·»ατ’ολίγον ό Κυπριανός_ ήσθάνθη γεν- 
, νώμενον έν· εαυτφ· βαθύτατον καί τρύφερώτατον αίσθημα' 
,προς τήν νεάνιδα τούτην. - Διελογίζετο οτι ουδέποτε θάευ- 
ρισκεν, ίνα· συμμ,ερισθή τόν βιον του τόν πλήρη εργασίας καί: 
μελέτης, σύντροφον άπλούστερον τήν καρδίαν, ζωήρότερον 
κατά τήν άγχίνοιάν. μάλλον άξιαγάπητον, τελειότερου καθ’" 

.όλα έν γένει. - ■
■ . ' ’Όντως, ή δεσποινίς Ούάτκνις προώρως στερηθεϊσα τής

,μη.τρός της καί άναγκασθεϊσα νά διοική τόν πατρικόν οίκον,
'■ ήτο τύπος τελείας οικονόμου, άμα δέκάί άληθής τόΰ κόσμου 

κυρία, Αυτή μάλιστα ή παράδοξος συγγένεια τής έντελοΰς 
διακρίσεως καί τής ελκυστικής απλότητάς ήτο εκείνη ήτις τή 
προσέδιδε,τόσην, χάριν, χωρίς νά έχη τάς άνοήτους αξιώσεις 
τόσων, κομψών νεανίων τών εύρωπαϊκών πόλεων, δέν «δί
σταζε νά θέση τάς λεύκάς αυτής χεϊρας έν τή ζύμη, διά νά 
παρασκευάσή μποντίγχαν, νά έπιτηρήση τό δεϊπνον, νά βε· 
βαιωθή εάν τά άσπρόρρουχα τοΰ σπητιοΰ εύρίσκοντο εν καλή 
καταστάσει. Ταΰτα. δέ.πάντα δέν τήν ήμπόδιζον νά παίξη» 
τάς σονάτας τοΰ Βετόβιν, έπίσης άπταιστος καί ίσως καλλί- 
τερον πολλών άλλων, νά όμιλή έλευθέρως δύο—τρεϊς ξένας

• γλώσσας, ν ’ ά.γαπφ τήν άνάγνωσι*,  νά γνωρίζη νά έκτιμφ 
τάΑριστουργήματα πασών.τών φιλολογιών, καί τέλος να επι- 
τυγχάνη πολύ εΐς τάς μικράς συναναστροφής, αίτινες διωρ- 
γανοΰντο ενίοτε παρά τών πλουσίων γαιοκτημόνων τοΰ δια
μερίσματος.

■ (Ακολουθεί).

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
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. . ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

• Είς Δήμαρχος μικράς τίνος κωμοπόλεως, έλθών εσχάτως 
έίς Αθήνας, έστη πρό τοΰ καταστήματος τοΰ κ. Μάϊφαρτ, 

. καί παρετή'ρει μετά θαυμασμού μεταξύ τών έργων ώραίαν 
προτομήν αρχαίας τινός θεάς.

' — Τί παριστάνει αύτό τό άγαλμα ; έρωτ^ μετά περιερ-
. γειας τόν καταστηματάρχην· τήν ’Ασπασίαν, τήν Δήμητραν 

ή τήν Περσεφόνην ;
ι — Τί Περσεφόνη, ,τί Ασπασία, άπαντά ό καταστημα
τάρχης γελών, είναι ή Athina, ή Athinir, φίλε μου.

Μπα !. ή 'Άθηνά ! τί ώραία ! καί πόσον τήν δίδετε ; 
τήν πω.λεϊτε; αυτή φαίνεται σάν ζωντανή !

. · —· ΤΑ ! είναι άριστούργκημα, φίλε μου, είναι έξαίσιόν
πρακμα, κοστίζει κίλιαφράγκα! τήν τελείς;
■ — Χίλια φράγκά; δχι δέν μοΰ κάνει, διότι δέν ομοιάζει
τής ’Αθήνας. f

Όχ. Μάϊφαρτ, -όργισθεί?·
; .— Δέν τής ομοιάζει; *Άμ  πήγκες σύ είς τήν Ρκιρμανίαν 

νά ιδης τήν Albina;
Μπά! στή Γερμανία είναι ή Άθηνά;

— Μάλιστα, .κύριε, είς τήν Γκερμανία όλαις ή γκυναϊκες 
’ είναι Aihina'. Δεν σας αρέσει;

, Ό δήμαρχος μετά περιέργειας παρατηρών τόν καταστη
ματάρχην καί τήν Αθήναν του, καί συνάμα φεύγων"

— ΙΙρίτς!..·. τφ λέγ'ει.
'Ο δέ κ.'Μαϊφαρτ'
— Μούτρα διά τήν. Atlliruk μου!.... Καί συνάμα έτοπο- 

θέτησεναύτήν έντός.τοΰ ιδιαιτέρου δωματίου του διά νά μή 
φάίνηται.

ΕΙΣ' ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Ό αυτός δήμαρχός μετέβη εσπέρας τι είς τό Γαλλικόν 
..θέατρου, ένθα.καταστενοχωρηθείς, ώς μή έννοών τίποτε, έξ- 

έρχεται είς τό μέσον τής παραστάσεως. '

| — Κύριε, τφ λέγει ό παρακαθήμενος .αύτίρ, τί κάμνετε
δέν έτελείωσεν ακόμη, έχεεδύο πράξεις ή παράστασις έτι.

— “Ισα, ίσα, δι’ αυτό φεύγω, τφ άπαντά ό δήμαρχος, 
έζαλίσθην, καί έως τότε είμπορεϊ νά'μοΰελθήάποπληξία.·

, , ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ '

Τήν επαύριον δέ μεταβάς είς· έπίσκεψι» τοΰ-Μουσείου) ένθα-, 
φυλάττονται αί αρχαιότητες τών Μυκηνών·· ,<

. ——’Εδώ, έρωτά τόν επιστάτην, είναι τα άρχαϊα όποΰ ηύ- 
ρεν ό Σχλίεμαν εΐς τάς Μυκήνα< ; αυτά είναι τά κόκκαλα, 
τά όπλα καί τά κοσμήματα τοΰ Άγαμέμνονος. καί· τής Κλυ
ταιμνήστρας καί τών συντρόφων των, τά όποϊα έξέθαψαν 
έκεϊ καί τά έφεραν έδώ ; έδώ τά έχουν';

—- Διάβολε,, τή> άπαν'τά'ό έπιστάτης. Ποΰ άλλοθι ήθελες.· 
νά τά έχουν;;

«Μπδ, είπε καθ’ εαυτόν ό δήμαρχος, καί έγώ έλεγα εις. 
τό χωρίον μου, ότι τά έθαψαν είς τό νεκροταφεϊον, όπως κά- 
μνωμεν ήμεϊς,έκεϊ!»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ

Έξερχόμενος τοΰ Μουσείουό δήμαρχος ολισθαίνει καί πί
πτει έπί τού διαδρόμου καθιστάς. Άντί δέ νά λυπηθή ή: 
θυμωθή κατά τίνος, ζωηροί γέλωτες τόν καταλαμβάνουσι καί- 
κινεϊται σπασμωδικώς.

— Περίεργον πράγμα, λέγει εγειρόμενος τή βοηθεί# κυ
ρίου τινός- είς τόν τόπον μας όταν πέσωμεν, πίπτομε*  μέ 
τό κεφάλι εμπρός καί καταπληγονώμεθα, ένφ έδώ είς τάς. 
’Αθήνας έχετε |καί αύτο τό καλόν, νά πίπτητε καθιστοί, 
καί μάλιστα νά γελάτε. Τί διαφορά, αδελφέ, εΐς όλα σ'ας, 
πάντοτε προοδεύετε όπως μοΰ έλεγαν....

ΠΑΡΑ Till ΥΠΟΥΡΓΩ!

Προσκληθείς ήμέραν τινά είς δεϊπνον παρά τινε ύπουργφ· 
καί μή μεταβάς, ούτος τήν έπιοϋσαν ήλεγξεν αυτόν έπί αθε
τήσει γοΰ λόγου του.

— "Α! τφ άπαντφ,. όλα καλά, άλλά μόνον τοΰτο δέν- 
παραδέχομαι, διότι ίσα ίσα, ήμεϊς ένα μόνον λόγον είς τό 
χωριό μας έχομεν. "Οταν θέλωμεν ενα πράγμα τό άποφασί- 
ζομεν καί τό κάμνόμεν. Άπεφάσισα νά μήν έλθω καί δέν- 
ήλθον.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΗΜΙΟΝΟΤ

Ό κ. δήμαρχος λαμβάνει έπιστολήν καί τώ άγγέλλεταε- 
τό δυσάρεστο· γεγονός, ότι ό ήμίονός του ασθενεί βαρέως.

— “A I ξεύρω, είπεν, άπ.έθανε, καί αρχίζουν κατά τήν- 
συνήθειαν τοΰ τόπου μας άπό τοΰ άσθενεί βαρέως. Κρίμα, 
τόν καυμένον, καί δεν είμαι έκεϊ. Καί ό- δήμαρχος κλαίει-· 
γοερώς.

Φύβις.

ΤΑ ΛίΧΕΙΑ TIIS «ΦΥ2ΕΩ2·>

τοΰ μεσολαβήσαντος δριμυτάτου χειμώνος, συνε- 
όποίου καί ή ταχυδρομική συγκοινωνία διεκόπη:.

“Ένεκα 
πεία τοΰ 
καί πολλαί αλληλογραφία! καθυστέρησαν, ήναγκάσθημεν· 
όπως άπρφύγωμεν τά δίκαια παράπονα ένίων συνόρομητώη 
μας ν’ άναβάλωμεν, παρά τήν δοθεΐσαν είς ·το πρόπαρελ-· 
θόν φύλλον μας ύπόσχεσίν μας, τήν δημοσίευσε*  τών ύπέρ· 
τών πληρωσάντων τήν έτησίαν συνδρομήν τών χορηγουμέ— 
νων υπό τής αΦύσεως» λαχείων έπί δύο έτι εβδομάδας. 
"Ηδη λοιπόν πράττομεν τοΰτο προθύμως, δημοσιεύοντες κά· · 
τωθι τούς 25 άριθμούς τών λαχείων, , ούς προύμηθεύθημεν 
εσχάτως, καί ών» αί κληρώσεις γενήσονται προσεχώς, ώς θέ· 
λομεν εγκαίρως δημοσιεύσει έν ' τφ ήμετέρω φύλλ.φ καί δώ
σει' πάσας τάς σχετικός μέχρι τέλους τών κληρώσεων τού· . 
των πληροφορίας.

"Ηδη τήν έρχομένην Κυριακήν έν τφ ήμετέρφ γραφείφ-

-κειμένω έν όδφ Κυνόσάργους άριθ. 36, καί τή 2 ώργ μ. μ. 
'θέλουσιν έκκυβευθή- ενώπιον επιτροπής.καί παντός βουλο-' 
•μενού, να-πρόσέλθη συνδρομηταΰ. οί 25 όύτοι άριθμοί, οϊτι
νες θέλουν κληρωθή είς ισαρίθμους έκ τών πληρωσάντων · 
τήν έτησίαν συνδρομήν των κάί θέλουσι λογίζεσθαι ώς ιδιο
κτησία αύτών μέχρι τής οριστικής κληρώσεώς των. Εύχό- 
μεθα νά κερδίσώσι. Τά δε ονόματα τών κερδισόντων τούς 
κατωτέρω άριθμούς (proihessss) θά δημοσιεύσωμεν είς τό 
μεθεπόμενον φύλλον μας.

ΆριβαοΙ όαοΛο.γιύκ της Ιθκικης Τ^απΙζης.
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"Ωστε οί άνωτέρω άριθμοί κατατεθειμένοι είς τό ταμεϊον 
ποΰ τραπεζιτικού γραφείου τοΰ κ. I. θεολόγη καί Σα έν 
Άθήναις, είσίν είς τήν διάθεσίν τών κ.κ. συνδρομητών μας 
διά τάς προσεχώς γενησομένας κληρώσεις τής 20 Μαρτίου I 
τρέχ. έτους;

Ύπερασπίζου τα δίκαιά σου, άλλά μετά γαλήνης καί 
πραότητος. Ό αναβρασμός ύπερβολικοΰ θυμου, ή άλαζονική 
ισχυρογνωμοσύνη, ή μανία τοΰ νά θέλη τις νά έχη δίκαιον πάν
τοτε, καί τό τή; άντιρρήσεως πνεΰμα έπί μάλλον αύξάνουσι 
τόν θυμόν τόν άλλων διά τής έναντιότητος αυτών, καί προσ*  
θέτουσιν αδικίαν επ’ αδικίας. “Ισως διαλ^γιζόμενος λέγεις 
κατά νουν’ «Καλά καί άγια ταΰτα, άλλά δύναμαι νά χα
λιναγωγώ πάντοτε έμαυτόν ; ούχί πάντες δύνανται νά κρα- 
τώσι τόν λόγον αυτών, όταν ύπό τής άγανακτήσεως κυρι- 
ρεύωνται» . Έγώ όμως σοίάποκρίνομαι' « Ό άνθρωπος πολλά 
δύναται όταν σπουδαίως θέλη.» Άναντιρρήτως δέ έκαστος 
δύναται νά γίνη κρείττων τών ορμών αύτοΰ, έάν λάβη στα
θερόν προς τοΰτο άπόφασιν. Καί σύ δύνασαι νά περιστείλης 
τήν γλώσσαν σου. Καί όντως δέν περιστέλλεις αύτήν, πα- 
ρουσιαζόμενος ενώπιον εκείνων, οϊτινες σοί έπιβάλλουσι σέ-, 
βας. Ούτως1 άρα άνανδρε, δεικνύεις τήν ανδρείαν σου πρός 
τούς άδυνάτους, ή πρός εκείνους, οΰ; άκινδύνως καταφρονείς 
ενώπιον δέ. τών μεγάλων καί τών ισχυρών άντί θυμοΰ αισθά
νεσαι φόβον.

♦Η-
Έξόπλιζον τά τέκνα σου κατά τής ταλαιπωρίας τών πα- 

ρόντφν καιρών. Παίδευσον αυτά ούχί πρός βίον εύμαρή, 
άλλά πρός βίον άπλοϋν και κανονικόν καί πρός σπουδαίαν 
ένασχόλησιν ούχί πρός βίον ηδονής, άλλά προς ώφέλιμον 
δραστηριότητα, δι ’ ής έν παντί τόπφ καί χρόνφ θέλουσιν 
εύρη μέσα ίνα ζήσωσιν άνεξάρτητοί.καί γείνωσι τής ιδίας αυ
τών τύχης δημιουργοί. Ίσως-νΰν διαπρέπεις μεταξύ τών 
•συμπολιτών σου, ,τιμαϊς καί άξιώμασι καί πλούτφ· άλλά δύ
νανται πάντα τά πλεονεκτήματα ταΰτα έν τή θυέλλη τών 
καιρικών .περιστάσεων ν απολεσθώσι, τά δέ τέκνα σου κατά 
συνέπειαν μεγάλης καταστροφής *α  ώσιν ήναγκασμένα τόν 
επιούσιο*  άρτον νά έπαιτήσωσιν έπί ξένοις. Διά τοΰτο ούχί 
τό-τί άφίνεις αύτ.ρϊς, άλλά τό πώς παρασκευάζεις αύτά απο
τελεί τήν άρίστην κληρονομιάν.

■*♦*·
Χθές έμαθες γεγονός τι ιστορικόν ή επιστημονικόν· σήμε

ρον άπήντησές τινα ή άνέγνωσες συγγραφέα, όστις τό άγνοεϊ. 

Εκπλήττεσαι διά τήν άγνοιαν Ταύ-τή*,·  άγα1ακτεΐς, σπεύ
δεις νά το αναγγείλης μετά πολλοΰ κρότου είς τούς περί 
,σεαυτόν : Λήθη, άι^χαμία, ά.1αζοχία, <ινγνό·ΐατα.χακήπίστις 
και ίπίθκζις γίΛοΙα! ,θά ήτο καλόν·τότε νά, έτόλμα. τις,να , · 
σοί είπη τά έξης: « Άπό πότε, τό γνωρίζετε;^ *Α<  ειμεθ*  6‘·· 
λικρινεϊς. Ας ένθυμηθώμεν ότι δ,λαι. ημών αί γνώσεις όμου - 
είναι θησαυρός έλάχιστος, ώς πρός όλα έκεϊνα,,όσά δεν θα 
μάθωμέν ποτέ. Ό δέ πλησίον μας, όστις δήποτε καί άν ήναι 
θά είχε πολλά πράγματα νά μάς διδάξη.

■ΗΗ·

Η άρετή άπόλλυται εΐς τήν ιδιοτέλειαν, ώς όί ποταμοί 
άπόλλυνται είς τήν θάλασσαν.

Τό αίτιον διά το οποϊον πολλά ολίγοι άνθρωποι· είναι ευ
χάριστοι εις την συναναστροφήν, είναι ό.τι ό καθείς δεν προσ-· , 
έχει εις τό τί λέγει ό.άλλος, άλλ’· είς τό τί θά έΐμή αύτός.

;·-·**►
Τιμά τούς άνθρώπους κατά τήν έσωτερικήν αύτών άξίαν, ' 

καί ουχί. κατά τό ένδυμα ή τόν βαθμόν, όντινα φέρουσι. 
Μάθε, ότι πολλάκις αληθώς βασιλική καρδία πάλλει, ύπό τά 
πενιχρά τοΰ πτωχοΰ ένδύματα, πλείστους δέ ποταπούς κα
λύπτει η τοΰ μεγαλείου πορφύρα. 1

< -ΗΜ-
Τό ακριβώς εκπληροΰν τό έκάστφ επιβαλλόμενο*  έργον 

είναι μέγιστον καθήκον, σώζον καί οικογένειας και πόλεις.
Μωίίσής.

ΗΧΩ
Η ΧΙΩΝ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σπουδαίο*  βεβαίως είναι νά γνωσθή κατά πόσον ωφέλιμος 
είναι ή χιώ*  ύπό τήν έποψιν τής υγείας τών άνθρώπων. Πολ
λάκις λέγεται «ή χιώ*;  καθαρίζει τόν άέρα ». Τή άληθεία ή 
χιών καθαρίζει τόν άέρα άπό διαφόρων άκαθαρσιών,' άλλ’ ' 
αύτη δέν είναι άπηλλαγμένη τΟιούτων καί τηκόμενη είναι 
βλαβεστέρα τοΰ χιιρίστου ύδατος δεξαμενής είς τήν. δημο
σίαν υγεία*.

Η χιών πίπτουσα άφαιρεί άπό τόν άέρα πάντα τά μι
κρόβια καί τάς άκαθαρσίας καί δικαίως δύναται. νά κληθή 
διυλιστηρίου τοΰ άέρος.

'Οταν μεγάλη ποσότης χιόνος καλύπτη τήν,έκτασιν οϊασ- 
δήποτε χώρας, ώς τοΰτο έγένετο εσχάτως έν Γαλλίμ, τότέ 
ή τών πάγων διάλυσις καί τήξις τής χιόνός εγκαταλείπει εΐς 
τά χαμηλότερα τής άτμοσφαίρας σώματα πάντα τά επιβλαβή 
σπέρματα καί στοιχεία, άπερ έμπεριεϊχεν ή χιών καί ούτω 
δύνανται νά προκύψωσι μεγάλα ύπό τήν έποψιν τής . υγείας 
τών άνθρώπων άτοπήματα. Απέναντι τούτου όμως ή χιών 
προικοδοτεί τήν γήν διά πολλών δώρων κάί καταστρέφει έπ ’ 
αύτής διά τοΰ ψύχους πλείστα άτομαί λίαν εις τά σπάρτα 
έπιβλαβή.

ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ1 ΨΤΧΗ

Κατά τήν συνεδρίαν τής 14)26 ’Ιανουάριου έν τή γαλλική 
Ακαδημία 0 κ. Μίλ Έδουάρδος διακεκριμένος ζωολόγος, 
ανέγνω πραγματείαν περί τών έν τώ Ζωολογικφ κήπφ ζώων 
κατά τά μεγάλα ψύχη. Ό τοΰ 1890 —1891 χειμών ήτο 
ολέθριος είς τό θηριοτροφεϊον τοΰ. Μουσείου. Πολλά άγρια 
θηρία, ό ιπποπόταμος, ό ζερβός, άγρια πτηνά δέν ήδυνήθη- 
σαν ν’ άνθέξώσιν εΐς τό ψύχος. ’Εντός δύο μηνών αί έπελ- 
θοΰσαι ζημίαι άνέρχονται είς 25,000 φράγκων. Τά συντη
ρούμενα πυρά έν καταλλήλοις σημείοις δεν ήδυνήθησαν νά δια- 
τηρήσωσι θερμοκρασίαν ή 70 καί ένίοτε 30· .

Κατά τόν χειμώνα τούτον έδοκιμάσθη κατά πόσον ζώά 
τινα δύνανται ν’άντέχωσιν είς τά μεγάλα ψύχη.. Ίδίίρ αί 
άγριαι τής ’Ινδικής αίγες, αί τής ’Ιαπωνίας έλαφοι, είσήχ- - 
θησα*  τό πρώτο*  εις τό μουσείο*  τών Παρισίων κατά τό 
1878 καί πρός πολλαπλασιασμόν τοΰ είδους αύτών μεγάλη 
καταβάλλεται μέριμνα. .
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Η ΦΥΕΙΣ

Η ΔΙΑΒΟ^ΟΧ

»■'

Ό συρμός είσηχθη πανταχοΰ. Καί εί; τάς μεταμφιέσεις ετι 
κοίτα τάς ήμέραςτών αποκριών δεν εννοεί νά μή λάβη τό 
ενεργόν μέρος του. Διά τοΰτο κατ’ έτος βλέπομιν είς τά σχε- 

; , τικά περιοδικά· ποι
κίλα σχέδια ενδυ
μασιών διά μεταμ
φιέσεις, τά όποϊα ά· 

' πλήστως περιεργά
ζονται οί άδημονοΰν- 

. ' τεςτίνι τρόπφ νάμε-
ταμφιεσθώσι, μετα- 
βαίνοντες εις χορούς 
ή συναναστροφής.

. "Εν τινι εσχάτως\ 
έκδόθέντι τοιούτω πε
ριοδική· άνευρίσκο- 
μεν τήν εικόνα ,μιάς 
διαβόλου, ήν χάρΐν 

, περιέργειας καί εν
διαφέροντος Γσωςε· 
νίων συνδρομητριών 
κάί συνδρομητών μας 
παρατιθέμεθα φδε,·. 
μετά σχετικής συν.-,

■ τόμου περιγραφής, , 
προτιμήσαντες τάύ- 

, την πάσης άλλης, 
διότι παρ'*  ήμιν με- 
γάλη παρατηρεϊται 

’ χρήσις τής παραστά- 
σεωςδιαβόλου ή δια··

< βόλίσσης.Τσώς διότι ' 
ό "Ελλην φύσει άρε'- 
σκεται νά πειράζη.

ι ' Ή κατασκευή τής 
ενδυμασίας ταύτης 
είναι είκολος καί ά- 

■ πλουστάτη.Συνίστα· 
ταί; από· βραχύ φό
ρεμα καί στηθόδε
σμον, άτινα δύνασΟε νά κατάσκευάσητε έξ έρυθροΰ ατλα
ζιού, καί τά όποια γαρνίρετε μέ λευκόν ή έτερόχρουν λε
πτόν ύφασμά η κάί χάρτην χάριν οικονομίας. Περικνημίδες 

; καί χειρόκτια μ.ελανα, προσ'ωπίς εκφραστική, ιδού τό παν.
Διάδολος.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
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Είσαι “ΕΛΛην·, έγω όχι, πΛήν χ' έγώ θεόν Λατρεύω· 
Μέγνωρίζεις πρό. αιώνων, όμως δέν σοΰ χωρατεύω.
*Αν μ’ άΛΛάξρς τόχέφάΛι, στρατηγόν θά σχημάτισες 
Φοβερόν ποτέ εχθρόν μου. "Αν χι’ αύτοΰ όμως τοΛμήσης 
Κεφά,Λήν· νά μεταβάΛης, πτηνόν θά φανή μπροστά σου, 
ΙΙοΰ τά σάΛια σου θά τρίξουν άν ψημένο 'βγή, φαντάσου/!..

ιι«

" Αν; χα^^μαι ξηρά ν^σος , εχώ όμως ιστορίαν!
Καί :.γζ^>τό ’ς τ&ν διασήμων νήσων τρίξε τήν χορείαν. 
ΠΛήν.α>· αΐγύης σοΰ χατίθη νά μέ άπόχεφαΛίσής, 
θ.άδια'Λυβ&&μεμ<ύςχ,άδιχαθάμέζητήσης.

113

Εζ·’:.είς τόν-οόραχόν.θά-μ'εύρης χ’ είς τήν γην έάν προσίξης, 
Κζ είς τά δάση χ' εις τάς πόΛεις· ώστε πρέπει νάμήν τρέξης..

Ώς θηρίον μέ φοβείσαι χαί έτ ταύτφ γεΛφς μ’ ίμίνα. 
Κύριόν μου, βΛέπεις, έχει ό Αημιουργός έσένα.
Ομως άπό γ ’ όνομά μου. lt‘ fuSror γράμμα σβέσης, 

θά Ιδης, χωρίς έμενα. πώς δέν δύνασαι νά ^σρ<·.
114

Μεταξύ τών τετραπόδων μέκατέταξεν ή φύσις· 
ΛΙαρωδίαν μου ar θέΛρς τήν Ά-πόχρηα θ’άπαντήσρς. 
Αν τήν πρώτην συΛΛαβήν μου άφαιρέσης' έν τφ &μα, 

Νήσος γίνομαι ωραία τοΰ Αίγαίον χωρίς θαύμα.
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Τό όνομά μου ; εις διπΛοΰν όνομα άνθους φέρει'

Ληρά χαί θάΛασσα όμοΰ χαί χωριστά μέ ξέρει.
Καίπερ ουδέτερον έγώ, ίχω χαί θυγατέρας ! !
Οπου 'ς τό χύμα Λούονται χαί νύχτας χαί ήμέρας. 

Μή τάς ζήτας χι' αύτάς μαχράν, ΰπάρχουν 'στήν ΈΛΛάδα^. 
Γνώσταί είς πάντα "ΕΛΛηνα είς χωριστήν όμάδα,,

Σέπυλος.
Λ,ύβεες τών έν τώ 43 φύλλω αένογμ.άτων.

98. ΑΙΝΙΓΜΑ

Φραγκίσκος— Φύβις.
’Έλυσαν'αύτό, αί έξ ’Αθηνών χυρίαι, Βιργινία Σιμοπούλου καί Ε. 

Πρίντιζη, δ ίκ Πατρων κ. 0.· Παπαδόπουλος, ό ίξ’Αθηνών-κ. ,Ν. 
’Κουνιούρης χαί ό. Ιι Σμύρνης κ. Π. Παπαπέτρου.

99. ΠΡΟΣ ΣΪΜΠΛΗΡΩΣΙΝ

"Ερως καί φολέα 3έν δύνανται νά βυνυπάρξωβς-
Ούδείς έλυσεν.

100. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ

Ή Κ,υνίβκα, Ουγάτήρ τού βασολέωσ Άρχς- 
δάμ,ου. -

Ούδείς έλυσεν.
101- ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ

ΓΓο Λχγυβτοκον «έλαγο'ς. ,
Ούδείς ελυσεν.

102. ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ

Μελέτα τό στάν.
"Ελυοεν αύτό ό έξ ’Αθηνών κ. Ν. Κουντούρης.

ΑΛΤΑΠΟΚΡΙΧΕΙΣ THS ‘ ΦΪΣΕΩΣ,,
Α. Π. Λευκωσίαν. Ζητούμενου φύλλου σάς άποστέλλετχι σύν 

παρόντι.—Μ. Κ. Άλε ξά ν δ ρ ε ι.αν. Συνδρομή σας έλήφθη καί εΰ- 
χαριστούμεν. Άπόδειξιν άπειτείλαμεν συν παρελθόννι φύλλο. ·— Δ. 
0. Β ό λο ν. Ζητούμενα φύλλα άπεετιίλαμεν ύμΐν, πλήν άποροΰμεν 

πως δέν έλάβατε, άφοΰ στίλλονςαι τακτικός lit’ όνόματί σας.— Ν. 
Γ. Α. Ζη μ ν (εσ αν. Συνδρομή σάς έλήφθη χσί σας ίνεγράψαμιν. 
Σειρά άπ’ άρ·/ής φύλλων σά; άπεστάλη. Άπόδειξιν λαμβάνετε μετ’. 

έπιστολής μας Εύχαριστοΰμεν. — Μ. Π.. Έλε υ σίν α. Διεύθυνσίς 

σας διωρθώθη, πλήν άναμένεται άπάντησίς σας.—Γ. Ν.Κ. Λευκω
σίαν. Σας έγράψάμεν. — Δ. Ε. Π 6 ρ ο ν. ’Επιστολή σας χαί άπό- 
δειξις έλήφθησαν, έχει καλώς.— Η. Κ. Σ ΰ ρ Ο V. Έλάβομεν δελτά- 

ριον. Άπηντήσαμεν αυθημερόν.— Ν. Χί Σΰ ρ ον. Άπάδειξίς έλή- 
φθη, φροντίσομε^ καί γράψωμεν ύμϊν.— J. Ρ. Σ 5 ρ ο ν.. Κρατήσατε 

τάς 2 και άναμίνομεν άποτίλεσμα ένεργειών σας.

SJL2kITirS
Μηνοα£<ινοςκογ$νεοακύνπεροοδοκύν
Έν >Αθήνάις:έχδιδόμενον.·.—^"Ετρς.;Β^. ■

Τό κάλλιστόν τοΰτο περιοδικόν, όπερ ήρξατο ήδη ώς οι
κογενειακόν νά έκδίδεται ύπό τήν επιμελή διεύθυνσιν τοΰ ή- 
μετέρου τακτικού συνεργάτου κ. Δημητρίου I. Καλόγερό— 
πούλου, περιλαμβάνει ύλην ένδΐάφέρουσαν καί ποικίλην, α
ξίαν νά εφελκύση την προσοχήν πάσης έλλην. οικογένειας.

■ Συνδρομή έτησία 3 μόνον Αρ. Διεύθυνσις:.'ίλίός Πινά~ 
χωτών άρ. 50.
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