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(£υνέχιι« καί τίλας)

*Η διάσημος μονή τοΰ Άγ. Βερνάρδου κεΐται έπί τής 
ύψηλοτερας σχεδόν κορυφής τών άποτελούντων τήν , σειράν 
'καΧί διαχωριζόντω*  τό Πεδεμόντιον τής Άόστης ύψικορόφαν 
καί πάντοτε χιονοσκεπών ορίων τών "Αλπεων. Κυρίως όμως 
δύο μοναί ΰπάρχουσιν, ή τού μεγάλου Βερνάρδου καί ή τοΰ 
μικροΰ-Βερνάρδου, άμφότεραι ίδρυθεϊσαι ύπο του έκ Μενθών 
Βερνάρδου, όστις εμφορούμενος υπό άκροτάτων φιλανθρώ- 
πω αισθημάτων καί ΐδίοις δμμασιν άντιληφθείς τών μεγί
στων κινδύνων, εις οΰς ήσαν εκτεθειμένοι οί όδοιποροΰντες 
καί διαβαίνοντες τήν μοναδικήν ταύτην διά ·τ«*  "Αλ
πεων ύψηλοτάτην δίοδον, έγκαθίδρυσε τά δύο καί σήμερον 
έτι υφιστάμενα καί λειτουργοΰ.ντα νοσοκομεία εν άμφοτέράις 
ταϊς μόνοΛς, έν ίτει923—-1008 μ. X. Είναι γνωστή ή τρο
μερά διά τής διόδου τοΰ Άγ- Βερνάρδον διάβασις τοΰ γαλ
λικού στρατοΰ'ύπό τόν στρατηγόν Ναπολέοντα, κατά τό έτος 
1800 γενομένη, τό μοναδικόν θέρος καί ή επιμονή ήν ούτος 
έπεδείξατο, κατά τήν διέλευσιν ταύτην,.παρά τήν εναντίαν 
γνώμην τών οδηγών αύτοΰ, καί τά θύματα άτινα έγκατέ- 
λιπε ύπό τάς έν τοϊς μέρεσι τούτοις χιόνας, ώστε περιττόν νά I 
ένδιάτρίψωμεν έπί τού αντικειμένου τούτου. Αί "Αλπεις δια· I 
χωρίζουσι τήν ’Ιταλίαν άπό τής λοιπής Ευρώπης καί φυσι- 
.κώς, μολονότι επικίνδυνος λίαν ή όδός αύτη, είναι ούχήττον 
απαραίτητος είς τούς μεταξύ ’Ιταλίας καί Γαλλίας καί Ίτα- 1 
λίας καί Ελβετίας καί Γερμανίας ταξειδεύοντας. Ήδη όμως 
άπό τής κατασκευής τών. ύπογείων σιδηροδρομικών οδών διά 
τών όρέων-Σενύ καί Άγ. Γοθάρδου, οί κίνδυνοι ούτοι ήλατ·' 
τώθησαν σπουδαίως, διότι οί διαβάται φυσικώς προτιμώσι 
τήν ασφαλή ,δίάβασιν τής άβεβαίου καί επικινδύνου, μετά- , 
βαίνοντες άπό usv τής ύπογείου σήραγγος του όρους Σενύ εις 
Γαλλίαν, άπό δέ τής τοΰ Άγ. Γοθάρδου είς ’Ελβετίαν.καί 
Γερμανίαν.

Έν τούτοις οί κίνδυνοι δέν εξουδετερώθησαν καί διά τούς 
όδοιποροΰντας πεζή ή διά ζώων είς τάς άνά τάς Άλπεις 
μικράς αύτών ή μεγάλας απαραιτήτους έκδρομάς αύτών, άλλ’ 
ύφιστανται πάντοτε οίαύτοί,ό δέ ήρωϊσμόςκαί ή ε’παγρυπνη- 
σις τών άξιοθαυμάστων μοναχών τού Άγ. Βερνάρδου ού 
παύουσιν παρέχόντις τάθαυμαστά αύτών άθλα, άλλ'έξακο- 
λουθοΰσι υποδεχόμενοι φιλοξενουντες καί διατρέφοντες τούς 
δυστυχείς, συνοδευόμενόε καί συμβοηόούμενοι πάντοτε ύπό 
τών πελωρίων καίέκγεγυμνασμένων αύτών συντρόφων κυνών. 
Θά έμακρυγΟρούμεν δέ υπέρ τό δέον ε’άν έπεχειροΰμίν τήν 
αναγραφήν τών αγαθοεργιών τών εν ταϊς μοναϊς τοΰ Άγ. 
Βερνάρδου ιερωμένων, ή την έξιστόρησιν τών κατορθωμάτων 
τών περίφημων αύτών κυνών. Έν τούτοις ολίγα θά άναφέ- 
ρωμεν έν σχίσει μέ τήν παρατιθειμένην εικόνα μας, ητις άλ
λως τε- μετά τ’ άνωτέρω πέριγράφεντα, είναι αρκούντως 
εκφραστική νομίζομεν, όπως έννοήση τις τόν σκοπόν δν ό 
εργάτης αύτής έμελέτησε νά απεικόνιση. -Όποια όντως άξιο- 
θαύμαστος είκών ! Είς κύων σώζων μίαν ύπαρξιν! Τήν υπαρ- 
ξιν μικρού παιδός, τίς είδε πώς και ύπο τίνας φυσικάς συμφο
ράς έγκαταλειφθέντος ύπό τών συνοδοιπόρων του ή καί μόνου 
του όδόιποροΰντος έν ταϊς παγετώδεσιν ,καί άγανέσιν πεδιάσι!. 
Έν τούτοις ό κύων τοΰ Άγ. Βερνάρδου τόν άνευρε, ημιθανή 
ευτυχώς, τόν έβοήθησε ν’ άνίλθη επί τής ράχεώς του, καί 
τον μεταφέρει πρό τής θύρας τής μονής. . Ένταΰθα ούτος 
υλακτεί ζωηρώς, ξέει διά -τών ονύχων του τήν θύραν τής 
'μονής, ητις άμέσως ύποχ'ωρεϊ, καί άνερχόμενος εναποθέτει έν 
πλήρει χαρφ καί αγαλλιάσει τό ,πολύτιμον φορτίον εις τάς 

. άγκάλας τής φιλοξενίας καί φιλανθρωπίας.
’Εν τούτοις τριοΰτοι μοναχοί,καί τριοϋτοι κΰνες μόνον είς 

τό χιονο«Μπήί--^Μλαγ·ος.τώ.ν.Άλπ4ων. εύρίσκουσιν ηχώ. Παν- 
'ταχοΰ άλλοθι θεωρούνται ούτοπίά. .

Φ. Π.• . «

ΜΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΓΑΓΓΟΤ ΙΝΔΙΚΗΣ

ΒΙΡΜΑΝΙΑ και ΒΙΡΜΑΝΟΙ
) (Συνέχεια καί τέλος). ;

■ ' ΣΤ- . ;
’Ονόματα καί παρώνυμα.—Οιγγυάν καί Κ0--Δ46. ·— Βιρμανίδί;. — Γάμος 

καί διαζύγια—Τό άφβαρτον τής 8λης·—Ορηακευτικαι Ιδίαι. — Τδ Βιρ- 
μανιαόν ίύαγγέλιΟν. — Γωδάμαι καί Χοιστδν — Παν το ύπάργον έ/ec ψυ
χήν.—Πλύματα nai μίντιΐ{·—Βίί'νίάδ-ταάΰα καί Τάτ—ταάϋα.—Βιρμα- 
vol Upet;-
Έκαστος Βιρμανός έχει εν όνομα άλλά στερείται επωνύμου' ? 

πρός διάκρισιν προσθέτουσιν εις τό όνομα τοΰτο-τάς λέξεις : 
σ|·/>ή (πατήρ) πρός ένδειξιν σεβασμού, μονγγ (αδελφός) Οταν ; 
όμιλώσι πρός όμοιους των, ryya, Οταν όμιλώσι πρός καγωτέ- ' 
ρους, κόχπρός ΰπηρέταςκαί .πηχ-οταν όμιλώσι πρός γέροντας- 
Αί δε γυναίκες προσθέτουσι τό μά πρός ένδειξιν σεβασμόν,και 
τό /'ή όμιλουσαι πρός καΤωτέρας των. '

Μία τών μεγαλοπρεπέστερου τελούμενων εορτών τών Βιρ- 
μανών εινε ή εορτή τής πρώτες τοΰ έτους, ήν καλοϋσιν θινγ’ 
γυά>·, συμπίπτουσα μεταξύ τής 9ης καί τής 12ης τοΰ ήμε- 
τέρου ’Απριλίου- Περί τήν αύτήν 8’ εποχήν τελείται καί ή 
έορτή χό·3άό, ήτοι εορτή τής «συγγνώμης», ήν ζητοΰσιν οί < 
κατώτεροι παρά τών άνωτέρων διά τά τυχόν γινόμενα κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ ένιαυτοΰ παραπτώματά των, οί νέοι παρά 
τών γερόντων, οί άρχοντες παρά τοΰ βασιλέως, τα τέκνα 
παρά τών γονέων καί αί σύζυγοι παρά τών συζύγων.

’Επειδή δ’ ό λόγος περί συζύγων δέν κρίνομεν άπό σκοπού 
νά σημειώσωμεν ότι έν Βιρμανία ή γυνή δέν εΰρίσκεται εις 
ήν ταπεινήν θέσιν άπαντώμεν αύτήν παρά πολλοϊς άλλοις 
άσιατικοΐς λαοίς' δέν μανθάνει όμως ν’ άναγινώσκη καί ύπό- 
κειται είς πρόωρον γήρας.

Ό Βιρμανός νυμφεύεται τή φρονΤίδι τών γονέων του ή 
τών γερόντων, διαμένει δέ επί τρία όλα έτη παρά τφπεν- 

ί θερφ πρός δοκιμασίαν, κατά τι έθος πρό,άμνημ.ονεύτων χρό
νον επικρατούν παρά τφ λαφ τούτφ. Άλλ’ οσον δύσκολος 
είναι 0 γάμος τόσον απεναντίας εύκολα είσί τά διαζύγια- 

, άρκεϊ ή αμοιβαία συναίνεσις ή ή μικρότερα αφορμή όπως 
I διαλυθή ό γάμος- Ή πολυγαμία είνε έλευθέρα,’ άλλα συνή

θως μόνοι οί μεγιστάνες επωφελούνται τής ύπό τού νόμου 
παρεχομένης ταύτης ελευθερίας.

Οί έκ τών Βιρμανών πρεσβεύοντες τά δόγματα τού Βούδ- 
' δάί πιστεύουοιν είς τό άφθαρτον μέν τής όλης,.άλλ’ είς τό 

φθαρτόν τοΰ όοατοΰ κόσμου- .Κατ' αυτούς, οί κόσμοι διαδέ
χονται άλλήλου; μεταβαλλόμενοι καί μετασχηματιζόμενοι 
άεννάως άλλ’ ούδέποτε εξαφανιζόμενοι όλοτελώς-Έκαστος 
κόσμος σχηματίζεται, ζή καί αποθνήσκει,. ό δ« άνθρωπος γεν- 
νάται έπ'αύτοΰ περί τό τέρμα τής ώπάμξεώς του. Έκαστος 
κόσμος οφείλει πάντως νά άποθάνη. Μόνον ή άρχή καί τό ορι
στικόν τέρμα τής έξελίξεως ταύτης τών κόσμων, ήν παρομοι- 
άζουσι προσφυέστατα πρός τροχόν άεννάως στρεφόμενου, δέν 
δύναται νά «ατανοηθή παρά τών θνητών. Αίτια τής έκάστοτε 
καταστροφής τού ανθρωπίνου γένους είνε ή ηθική εκλυσίς, ή 
πρός άλλήλους έχθρα καί ή άγνωμόσύνη'άμα τα τρία ταΰτα 
έπιπολάσωσιν, επέρχεται κατακλυσμός, έξ ού οί ολίγοι πιρε· 
σωζόμενοι εντός τών σπηλαίων, είς ά εύρίσκουσι καταφύγιο» 
έκ τής οργής τοΰ θεοϋ, άποτελόϋσι τόν πυρήνα τής νέας άν- 
θρωπότήτος· άφ’ ού δέ τοΰτο συμβή έξήκοντα καί εξ φοράς, ;
ό κόσμος έφ’ ού συνέβη εξαφανίζεται διά παντός καί σχήμα- ί

, τίζεταινέος. Κατά τόν μέγαν φιλόσοφον καί νομοθέτην αύτών 
Βούδόαν ΓωόάμαΓ,άς όν άποδιδουσι θείας ιδιότητας, ό .παρών 
κόσμος θέλει διαρκέσει πεντακισχίλια έτη,. .

Τά βιβλία τά περιέχοντα τάς διδαχάς τοΰ Γωδάμα εινε 
τά Ιερά βιβλία τών Βουοδιστών. Τά βιβλία ταΰτα πε^ίέχουσι Μ 
πέντε κυρίως έντολάς, άς ανωτέρω έσημειώσαμεν «ό ,φξ&ίευων, a 
»έστω καί ένα ψύλλον, ό υπεξαιρώ·», έστωάαΐ. μία*̂8»στήν  3 
».άνήκουσαν άλλφ, 0 καί μόνον τό.βλέμμα.ρίπτων εκ π^ουέπι a 
»τής γυναικός έτέρου- ό καί μίαν έστω σταγόνα μεθυστι- ■
»κοΰ ποτοΰ θέτων έπί τής γλώσσης του, έκεϊνος παρέβιι τάς a

»εντολάς μου·» Λέγει ό Γωδάμα. Καί άλλαχοΰ: «Έκεϊνος 
«μόνος, όστις μετά καρδίας καθαράς ακολουθεί τά προστάγ- 
»ματα τοΰ νόμου, είναι άξιος νά όνομασθή μαθητής μου.» 
’Ιδού παρθένος σοφία, ιδού τό .εύαγγέλιον τοΰΒιρμανου! Νο
μίζει τις ότι αύτός ό Χριστός, όμιλιϊ διά στόματος τοΰ Γω
δάμα.' . . . Κατά βάθος όμώς Θεότης Τπερτάτη δέν ανα
γνωρίζεται ύπό τής θρησκείας τών Βιρμανών, καθ'ήν πάν 
τό ύπάρχον Ιχει ψυχήν. Ή θρησκεία αύτηπαραδέχεται έπί- 
σης τήν ύπαρξιν τών πνευμάτων Ncit, άπεράνάγκη νά έξευ- 
μενίζωνται διά θυσιών δέν είναι όμωςθιοΐ άλλ’είδικά πνεύ
ματα τών διαφόρων όντων- ΙΙιστεύουσι προς τούτοις καί είς 
τήν μαντικήν δύναμιν τών αστέρων, Αύτός ό βασιλεύς έχει 
έν τή αύλή του διαρκώς 8—1 0 άστρολόγΟυς. Καί ή ά./γη- 
ytia δέν έιναι άγνωστος παρ’ αύτοϊς, άλλά, πλήν ολίγων, 
ασχολούμενων εις τήν άνακάλυψιν τής φιλοσοφικής λίθου καί, 
ώς έκ τούτου, ζημιούντων μόνον εαυτούς, οί πλεϊστοι τών 
άσκούνΤων τήνμυστηριώδη ταύτηντε'χνην είναι φοβεροί άγύρ· 
ται άπομυζώντες τά βαλάντια τών απλοϊκών Βιρμανών.

Οί ιατροί ένταΰθα,είναι δύο ειδών, οί ΒιΙ<'ίάβ·ΐσάν'1, οΐ
τινες μεταχειρίζονται φάρμακα έκ του ζωϊκοΰ καί τοΰ φυ
τικού βασιλείου ειλημμένα, καί οί Τάτ-τοάϋα, οΐτινες μετα
χειρίζονται μυστικούς τρόπους θε-ραπείας, διατεινόμενοι ότι 
γνωρίζουσι νά διατηρώσιν άκμαϊον, δι' οικείων φαρμάκων, 

,εν έκαστον τών κατ’αύτούς στοιχείων τοΰ σώμα
τος, άπερ όνομάζουσι δάτ.

Αύστηρόταται είναι οί διαταγαΐ τοΰ Γωδάμα όσον άφορφ 
τούς ίερεϊς' μεταξύ πολλών άλλων, αστείων όντως απαγο
ρεύσεων, σημειωτέαι αί εξής: απαγορεύεταιαύτοϊς «τότρώ- 
»γειν μετά μεσημβρίαν, τό χορεύειν ή παίζειν μουσικά ορ
ίγανα, τό μεταχειρίζεσθαι αρώματα, τό θίγειν χρυσόν ήάρ- 
»γυρον·» Μετά δέ γυναικών δέν επιτρέπει αύτοϊς ή θρησκεία 
ούδέ τήν παραμικρήν επικοινωνίαν · «μήτε νά τρώγωσιν έκ 
»φαγητοΰ παρασκευασθέντος ύπό γυναικός.» .

Τοιαύτη ή ύπεργάγγειος αύτη χώρα τών λευκών-ελεφάν
των και τοιοΰτος, έν άπλή σκιαγραφία, ό «μμιγής αί>ι^<; 
").Λΰς, όστις βεβαίως θα ήξιζε γενικωτέρας έρεύνης παρά τών 
παρ’ήμϊν γεωγραφούντων. Εύχηθώμεν δ' ίνα ό έλληνικός 
λαός κατανοήση τήν άνάγκην εύρυτέρας γεωγραφικής μορ- 
φώσεως, διότι ή Γεωγραφία είναι ολόκληρος έπιστήμη καί 
επιστήμη μάλιστα εύρυτάτη καί ώψελιμωτάτη.

(’Αβήνηβιν ‘Ιανουάριος 189t)
•ΗΧ. I. Οί*.

Υ.Γ. Αί πηγαί έξ ών ήρύσβημεν τάς πλείστας πληροφορίας. 
I. Malte-Brun : »G6ographie Universelle·» par Cortambert.
2- C. deVarigny: «NouveJIe Geographic rnoderne·».Asie Τ.I. ■ 
3· P. Larousse: «Dictionnaire du XIX siecle».' 
4· J. L Soubeir m : «La Birmanie·'
5- Colonel Yule : An Embassy to the Court oi Ava».
6- Mgr Bigaiidet: « La Vie et ii'-gende de Gaudama.
7. De Caroli·. «Revue des Deux-Mendes· 1
8. Colonel Pytche: «Birman past and present, 1869».

ΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝΤΑ ΨΥΧΗ
’Επειδή, κατά τόν χειμώνα τοΰτον έπικρατουσι καθ’ όλην 

τήν Ευρώπην δριμύτατα ψύχη, διάσημος τις φυσιοδίφης 
«δημοσίευσε τό επόμενον περίεργον άρθρον :

α.Ό δρ’.μύς χειμών, όν διιρχομεθα, μή αναγγέλλει ίσως 
τήν επάνοδον νέας παγετώδους περιόδου, είς τάς ζώνας τάς 
άπό πολλών χιλιάδων αιώνων κειμε’νας μεταξύ τών >εύκράτων 
κλιμάτων ; Έάν τό θερμόμετρον κατέλθη ετι βαθμούς τινας, 
η έάν έξακολουθή νά κυμαίνηται, ώς πράττει ήδη, μεταξύ 
εξ καί δώδεκα βαθμών κάτωθι τοδ μηδενικού, δέν θά δια- 
φέρωμεν τό έλάγιστον άπό τούς Έσκιμφους ή από τούς άλιεϊς 
τών φωκών. οΐτινες κατοικούσε τάς παγωμένας έρημους τών 
αρκτικών χωρών. Μετά τινα δε έτη, έάν εξακολουθήσουν 
χειμώνες .έπί μάλλον καΐ μάλλον; δριμεϊς, πολύ πιθανόν νά 
ίδωμεν τόν τάρανδον καί τήν λευκήν άρκτον περιφερομένους 
έν ταϊς όδοϊς ήμών. Μετεωρολόγοι καί σοφοί διακεκριμένοι 
ηρχισαν νά σκέπτωνται, ότι έπί μάλλον καί μάλλον πλησιά- 
ζομεν πρός τήν Σπιτσβέργην, πρός τό Βόρειον άκρωτήριον 

καί πρός τά πλάτη, ενθα-τό ψΰχος. είναι τοσοΰτον δριμύ, 
ώστε δέν δύναται τις νά ε’ννοήσχ) πώς άντε'χουσιν ,οί άνθρω
ποι. Οί μέν παρετήρησαν άναστατώσεις έπί τών πλανητών, 
αίτινες έφάνησαν αύτοϊς φύσεώς τοιαύτης, ώστε νά έξασκή- 
σωσι σπουδαίαν ίπιρροήν έπί τής θερμοκρασίας ήμών καί άπε- 
φάνθησμ^ μάλιστα, ότι μετά παρέλευσιν ^έκα ή είκοσι αιώ
νων ή ’Ιταλία, ή ’Ισπανία καί ή Γαλλία θά παρουσιάζωσι 
τήντρομεράν άποψιν τών παγωμένων έρημων τής Νέας Ζέμ- 
βλας. καί ότι οί παγετοί τής'Ελβετίας θά έπεκταθώσι μέχρι 
τής Μασσαλίας.

Πρώτος ό Άραγώ, όστις μεγίστην σπουδαιότητα άπέ- 
δωκεν είς τό ζήτημα τοΰτο, παρετήρησεν ότι κατά τήν έπο- 
χήν τής ρωμαϊκής κυριαρχίας καί βοαδύτερΟν, μετά τινας 
αιώνας, εις τήν Γαλατίαν καί πολλάς μεσημβρινωτέρας αύτής 
χώρας ένέσκηψαν χειμώνες παρετεταμένοι καί -δρίμύτατοι. 
Τφ 401 η Μαύρη θάλασσα ,έπάγωσεν όλοτελώς, τφ 557 
οί Βούλγαροι διήλθο» τόν Δούναβιν, τφ 821 άπάντες οί με
γάλοι ποταμοί τής Γαλατίας καί. τής Γερμανίας τοσοΰτον 
έπάγωσαν, ώστε έπί τριάκοντα δλας ημέρας-διήοχοντο δι’ 
αύτών καί ίπποι καί άμαξαε, τφ 860 ή Άδριατική κατελή- 

,φθη ΰπό πάγων παρά τήν Βενετίαν, τφ 1071 έπάγωσαν οί 
ποταμοί τής Γαλλίας, τφ 1082 ό Ερρίκος Δ', διήλθι τόν 
Πώ μεθ' ολοκλήρου στρατού. Άπό τοΰ 1 ί 49 δέ μέχρι.τοΰ 
1323 οί. έκτακτοι χειμώνες όλοτελώς έπαυσαν, άπο τοΰ 
1408 όμως ήρχισαννά ίπαναλαμβάνωνται καί πάλιν. Κατά 
τό έτος τοΰτο άααξαι διήρχοντο έπί πολλάς ημέρας τόν Ση· 
κουάναν, τφ 1457 ολόκληρος στρατός ε’στρατοπέδευσεν επί 
τοΰ Δουνάβεως, τφ 1589 έπάγωσεν όλοτελώς ό Ροδανός, 
τφ δέ 1595 ή θάλασσα κατελήφθη ύπό πάγων είς τά παρά
λια τής Μασσαλίας.Έάν άπό τής έποχής ταύτης δι’ άλματος 
έλθωμεν εις τον δέκατον ένατον αιώνα, παρατηροΰμεν, ότι 
τά δριμύτατα ψύχη ήσαν άλλεπάλληλα.Ό Άραγώ παρετή- 
ρησε πρός τούτοις,οτι πρό τής προσεγγίσεως τής μετά Χριστόν 
έποχής καί μετ’ αύτήν ή Γαλατία καί ή Γερμανία ήσαν 
άναντιρρήτως πολύ ψυχρότεραι.

Πρός ύποστήριξιν τής περί ής ό λόγος ιδέας of φυσιοδίφαι 
ίπιφέρουσι καί τάς ακολούθους άπόδείξεις: Άπαντεςγνωρίζου- 
σιν, ότι οί Γαλάται ήγάπων πολύ τόν οίνον, άλλ’έπιναν ιδίως 
ζϋθον,.καθ’οτι τό κλίμα τής Γαλλίας'δέν έπέτρεπε τήν καλ
λιέργειαν τής αμπέλου έπί εύροτάτης εκτάσεως. Μέχρι τοΰ 
δεκάτου τρίτου αίώνος ή θερμοκρασία ύψοΰτο έπί μάλλον καί 
μάλλον άνά πάν έτος, άπό τοΰ αίώνος δέ τούτου ήρξατο νά 
καταπίπτή, μόλις δέ περί τά τέλη τοΰ δωδεκάτου αίώνος ή 
καλλιέργεια τής άμπέλου.έλαβε μεγάλην έπέκτασιν, έκτοτε 
πάλιν παραδόξως πως ώπισθοχώρησε.

’Ιδού καί έτέρα παρατήρησες, ήν έποιήσατο ό κ. ’Ιούλιος 
Περός και ήτις πρε'πει νά ληφθή ύπό σπουδαίαν έποψιν : Ή 
καλλιέργεια τών έλαιαδ,ένδρων, ήτις κατά τόν δέκατον τρίτον 
αιώνα έξετείνετο πρός βορράν τών χωρών, άς κατέχει σή
μερον, ήρξατο νά οπισθοδρομή έπί μάλλον καί μάλλον. Άπό 
τά πέριξ δέ τής Καρκασσόνος άπό εκατόν έτών μετεβιβά- 
σθη είς τά μεσημβρινά μέρη. Περί τά τέλη τοΰ δεκάτου τρί
του αίώνος, έκαλλιέργουν τό σακχαροκάλαμον, έν Προβιγκία, 
σήμερον όμως ή καλλιέργεια1 αύτη. όλοτελώς έξέλιπεν. Αί 
πορτοκαλλέαι, αίτινες κατά τόν δέκατον εκτον αιώνα έκαλ- 
λαργαΰντο είς τά πέριξ τοΰ Γέρ μέχρι τοΰ χώρί,ου . Κρουέ'ρ 
άντικατεστάθησαν κατά τόν δέκατον ένατον αιώνα ύπό δέν
δρων μάλλον άντεχόντων είς τό ψύχος-.

Τά ήμέτιρα λοιπόν κλίματα δέν έμειναν στάσιμα, ή δέ 
όλοέν αυξουσα δριμύτης τών τελευταίων χειμόνων άγει ημάς 
νά ύποθέσωμεν, ότι τό ψΰχος θά μάς έπαναφέρη είς τούς 
πρώτους αιώνας τής παρούοης χρονολογίας. Ό κ, Περός 
τό φαινόμενον τοΰτο έξηγεϊ.έκ τής ελξεως, ήτις. παράγεται 
έπί τής έσημερενής έξογκώσεως τοΰ ήμετέρου πλανήτου κατά 
τήν έτησίαν αύτοΰ περιστροφήν περί τόν ήλιον. ,Κατά τό 
συμπέρασμα δέ τοΰ μετεωρολόγου τούτου, έντος 4642 έτών 
οί Παρίσιοι θ’άπολέσωσι δύο βαθμούς καί οκτώ δέκατα έκ 
τής ετήσιας μεσαίας θερμοκρασίας, εντός δέ 9862 έτών οί 
περί τούς πόλους πάγοι θάπλησιάσωσι τόν 65ονπαράλληλον.

ί
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μοβιβτορία ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ. —- Μετάορχσις Δ. I. Κ-)

(Συνέχεια· ίδε προηγούμένον φύλλον)

Καί τοΰτο όχι διότι αί διακεκριμέναι γυναίκες ήσαν σπά- 
νιαι είς τάς συναθροίσεις ταύτας. ΈνΤρανσβάλ, ώ; έν ’Α
μερική, Αυστραλή καί άπάσαις τκΐς χώραις τοΰ νέου κό
σμου, παρ’αί; αί ύλικαί έργασίαι πολιτισμούόλοέν διαπλατ- 
τομένου άπασχολοΰσι τήν δραστηριότητα τών άνδρών, ή δια
νοητική ανάπτυξες είναι, πολλφ πλέον ή ίν Ευρώπη, τό απο
κλειστικόν μονοπώλιον-τών γυναικών. Ούτω συχνάκις ιίσί 
πολύ άνώτεραι τών συζύγων καί τών υίών των, ώς πρός τήν 
καθ’ όλου παίδευσιν καί είς τόν τεχνικόν τών μετάλλων κα
θαρισμόν. Συνέβη εις όλους 
τούς ταξειδιώτας νά διακρίνωσι 
μετ’ έκπλήξεώς τίνος παρά 
γυναικί Αυστραλιανού τίνος με· 
ταλλευτοΰ ή 
τοΰ Φάρ-Ούέστ, μουσικόν 
λαντον πρώτης δυνάμεως, η^Β^^^ΒΒ|^^Β^^ΜΗΒ
νόδευόμενον μέ τάς εκλεκτό- 
τέρας φιλολογικά; ή έπιστη- ^ΒβΗΗ^^Β^^^^^^Μ 
μονικάς γνώσεις. Η κόρη ένός ^ΒΒΒΒΒΗ^^^ΗΒ^Η 
ρακοσυλλέκτου τής Όμάχας 
ή άλλαντοπώλου τοΰ Μελ- 
βούρν θά ήρυθρία διαλογιζο- 
μένη,οτι ήδύνατο νάήναε ύπο- 1|Η||ΒΗΗ^Β^^^Η||Μκι 
δεεστέρα όσον άφορφ τήν έκ- ΜΒ^ΒΜΗΗ^Μ&·, jl 
παίδευσιν, τήν. καλήν σόμ- ^ΜΒΒ^Η^^ΜκηΚΖΉ 
περιφοράν καί τήν επιτήδειόν 
τητα έν παντί εργω, ήγεμο 
■νίδος τινός τής γηραιάς Εύ· 
ρώπης. Έν τφ ελευθέρφ Κρά- 
τει τής Όράνζης, έν ω ή έκ- 
παίδευσις τών νεανίδων 
πολλοΰ ήδη χρόνου ακολουθεί 
πιστώς άλ·
λά καί έν ώ οί τελευταίοι ούτοι' 
απολίπουσι πολύ ταχέως 
βάθρα τοΰ σχολείου, ή άντίθε-

αύτη τών δύο φύλων πα- ^Β^^Β^ΒξΒ^^Η^^Β^^Η 
ρετηρήθη περισσότερον ή άλ- ΜΜ^Β^Β^^Β^^ΜΒ^Β 
λαχοΰ. Έν τή κατ’οίκον έπι- ΒΜ|^^^ΗΗΒ^Η|Β^Β 
μελείφ ό άνήρ είναι ««bread- 
winner», ό διατροφεύς- προ- Ό Κνπριαι-ός efyftrxer er τω χη/'ίίψ αύιοϋ ενχαρίστησι?. 
σέχει, μετά πάσης τής έμφυτου 
αύτφ τραχύτητος, ήν τφ εμπνέει τό υπαίθριον επάγγελμά 
του, ή κοπιώδης καί πολυκίνδυνος ζωή του. Έξ εναντίας, ή 
γυνή, εκτός τών οικιακών καθηκόντων, άφιεροΰται εΐς ενα
σχολήσεις της τέχνης καί τών γραμμάτων, άςτινας παρα
βλέπει ή αμελεί ό σύζυγος αύτής.

Ούτω, άπαντώμεν ενίοτε άνθος τι καλλονής, υπέροχων θέλ
γητρων, διασωζόμενον'είς εσχατιάν ερήμου- καί τοΰτο συ<έ· 
βαίνε μέ τήν θυγατέρα τοΰ γαιοκτήμονος Τζών Ούάτκινς.

Ό Κυπριανός είχε διαλογισθή πάντα ταΰτα, καί επειδή 
εβαινεν εύθύ πρός τόν σκοπόν, δέν έδίστασε νά ύποβάλη τήν 
αίτησίν1 του.

Φεΰ! κατέπιπτεν έκ τοΰ ύψους τής ονειροπολήσει!»; του, 
καί τό πρώτον ήδη, παρετήρει τήν τάφρον, τήν σχεδόν άδιά- 
βατόν, ήτις τόν άπεχώριζε: τής ’Αλίκης. Ούτω, μετά τήν 
τελεσίδικον έκέίνην συνομιλίαν εχων τήν καρδίαν πλήρη θλί- 
ψεως, είσήλθεν εις τόν όίκόν του. Δέν ήτο όμως καί άνθρω
πος νά έγκαταλείπηται είς ανωφελή απελπισίαν- ήτο διατε
θειμένος ν’ άγωνισθή έπί τοΰ εδάφους εκείνου καί ίν τφ με-

Ρ1*

ταξύ τούτω ταχέως θά εύρισκεν ΐν τή έργασίγ βεβαίαν άνα- 
κούφισιν έκ τών κόπων του.

Καθεσθείς πρό της μικρά; του τραπέζης,ο νεαρός μηχανικός 
έπεράτωσε δια γραφής ταχείας καί εντόνου τήν μακραν εμ- 
πιστιυτικήν έπιστολήν, ήν είχεν αρχίσει άπό πρωίας, καί ήν 
διηύθυνε πρός τον σεβαστόν διδάσκαλόν του Μ. Ζ., μέλος 
τής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών καί επίτιμον καθηγητήν 
έν τή Μεταλλουργική Σχολή.

«... ’Εκείνο όπερ δεν ένόμισα καθήκον μου νά σημειώσω 
έν τφ επισήμφ ύπομνήματί μου, τφ έγραφε, διότι είναι δι’ 
εμέ άκόμη άπλή υπόθεσες, είναι ή γνώμη, ήν θα έπειρώμην 
νά εκφέρω μετά τάς γεωλογικά; παρατηρήσεις μου, περί 
τοΰ αληθούς τρόπου τοΰ σχηματισμού τοΰ άδίμάντος. Ούτε 
ή ύπόθεσις,'καθ’ ήν παράγιται ούτος έξ ηφαιστειώδους αρ
χής, μήτε ή. άνάγουσα τήν εΐς τούς τόπους τούτους μετα
φοράν του είς τήν ενέργειαν βίαιων καταιγίδων,-δέν μέ Ικα
νοποιούσε περισσότερον ύμών, άγαπητέ μοι διδάσκαλε, δέν 
εύρίσκομαι δέ είς τήν ανάγκην νάζσά; ύπομνήσω τά αίτια, 

άτινα μάς άναγκάζουσι vic τάς
I παραδεχόμεθα. Ό έπ ιτόπιος 
I σχηματισμός, τή έπενεργεία 
| του πυρός, αποτελεί επίσης 
| θεωρίαν λίαν άβέβαιον, ουδό-
I λως ευαρεστούσαν με. Ό ποία 
« τις θά ήτο ή φύσις τοΰ πυράς
II τούτου καί πώς δέν θά μετέ- 
| τρεπε τήν παντός είδους τίτα- 
[ΐ νον, ήτις ύπάρχει πλιιστάκις 
| εις τάς άδαμαντοφόρους περιο- 
I χάς : Τοΰτο φαίνεται μοι όλως 
Η παιδαριώδες αντάξιον τής θεω· 
Π ρίας τών ανεμοστροβίλων ητών

αγκιστροειδών ατόμων.
| »‘H μόνη εξήγησις, ήτις μέ
ι Ικανοποιεί άν oyt καθ ’ όλοκλη- 
I . ρίαν, τουλάχιστον έν μέτρφ 
| τινί, είναι ή διά τών ύδάτων 
I μεταφορά τών στοιχείων τοΰ 

πολυτίμου λίθου καί τοΰ μετέ- 
πειτα έπί τόπου σχηματισμού 
του μετάλλου. Είμαι -λίαν έκ- 
πεπληγμένος έκ τής ομοιομόρ
φου σχεδόν είδικής'κατατομής 
τών διαφόρων θέσεων, άς έπε- 
θεώρηοα καί λίαν έπιμελώςκα- 
τεμέτρησα. Πάσαΐ προσοαοιά- 
ζουσι κατά τό μάλλον ή ήττον 
ώς πρός τόν έν γένει σχημα
τισμόν, είδει τινί κυπέλλου, πα- 
τανίφ, ή μάλλον λαμβάνοντες 
ύπ*  δψιι τήν περικαλύπτουσαν 

αΰτάς έσκληρυμε'νην έπιφάνειαν, κυνηγετική σικύα (παγοΰρι), 
πλαγίως κεκλιμένη. Είναι ώς orsf/ra τις 30 ή 40 κυβικών 
μέτρων, ΐν τή όποία έρχεται νά χυθη ολόκληρον κράμα άμ
μου, πηλοΰ καί χώματος, έκ προσχώσεως προερχόμενου, έφαρ- 
μοσθεϊσα έπί τών πρωτογόνων βράχων. Ό χαρακτήρ ούτος 
παρατηρεϊται ιδίως είς ΒανδεργάατΚόπζ, μίαν τών άρτι ά- 
νακαλυφθέισών θέσεων, ήτις ανήκει, ειρήσθω έν παρόδφ, εΐς 
τόν αύτόν ιδιοκτήτην τής καλύβης, άπό τής όποιας σάς 
γράφω.

»Όταν χύνωσιν εντός πατανίου (capsule) υγρόν τι περιέ- 
χον σώματα αβαρή, τί συμβαίνει; Τά σώματα ταΰτα προσ- 
κολλώνται κατά προτίμησιν εΐς τόν βυθόν καί περί τάς πλευράς 
τοΰ πατανίου. Έ λοιπόν, ακριβώς τό αύτό γίνεται έν Κόπζ. 
Καί τό γεγονός είναι ούτως ασφαλώς βεβαιωμένου, ώστε τά 
μέν διάμεσα κλαίμς ύποτιμώνται ταχέως, ένφ αί κεντρικά! η 
αί παρά τά άκρα παραχωρήσεις ύπερτεμώνται ταχύτατα, 
άμα ώς ή ΐδιότης τής θέσεως προσδιορισθή. Ή αναλογία λοι
πόν κλίνει ύπέρ τής διά τών ύδάτων μεταφοράς τών υλών.

»Έξ ετέρου, μέγας αριθμός περιστάσεων, άς ευρίσκετε 
«πηριθμημένας έν τφ ύπομνήματί μου, τείνωσι νά άποδεί- 
ίωσι τόν επί τόπου σχηματισμόν τών κρυστάλλων, καί κατ’ 
-εξοχήν δέ διά τής μετατροπής των. εις τελείαν κατάστασιν. 
Διά να μή έπαναλάβω εκ τούτων ή δύο-τρεΐ; μόνον, οί άδά· 
•μαντε; είσί σχεδόν πάντοτε συνηνωμένοι καθ ομάδας τής αυ
τής φύσεως καί τοΰ αύτοΰ χρώματος, όπερ δέν θά συνέβαινε 
•βεβαίως, ίάν μετεφέροντο εντελώς έσχηματισμένοι ύπό τοΰ 
ρεύματος. Συχνά εύρΐσκουσι δύο συγκεκολλημενους όμοΰ,άπο- 
σπωμένου; δ ’ άλλήλων δι ’ έλαφροτάτης συγκρούσεως. Πώς 

’λοιπόν θ’ άντεϊχον είς τάς προστριβάς καί εΐς τάς περιπετείας 
τής διά τοΰ ύδατος μεταφοράς; Έπί πλέον, οί μεγάλοι άδά- 
μαντες κεϊνται σχεδόν πάντοτε ύποκάτω βράχου, όπερ τείνει 
•ν ’ απόδειξη ότι ή επήρεια αυτού — ή θερμογόνος ΐδιότης του 
•η άλλο τι—· διηυκόλυνε τήν άποκρ.υστάλλωσιν. Τέλος, είναι 
σπάνιον, πολύ μάλιστα σπάνιον νά συνάντηση τις μικρούς καί 
μεγάλους άδάμαντας όμοΰ. -'Οσάκις δέ άνακαλύπτουσιν ώ- 
ραϊόν τινα λίθον, είναι ούτος άπομεμονωμένος. Είναι ώς άν 
πάντα τά άδαμαντοφόρα στοιχεία τής πηγής ήσαν ήδη συγ
κεντρωμένα είς εν καί μόνον-κρύσταλλον, ύπό τήν ενέργειαν 
ιδιαιτέρων αιτίων.

»Τά αίτια ταΰτα καί πολλά άλλα άκόμη, μέ πείθουσι νά 
παραδεχθώ τήν έπί τόπου κατασκευήν, μετά τήν ύπό τών 
ύδάτων μεταφοράν .τών στοιχείων τήςάποκρυσταλλώσεως.

»’Αλλά,πόθεν προήλθον τά ύδατα ταΰτα, άτινα μετέ
ωρον τά οργανικά συντρίμματα, τά προωρισμένα νά μετα- 
βληθώσιν είς άδάμαντας; Τοΰτο μοί είναι αδύνατον νάόρίσω, 
καίτοι επιμιλεστάτην επί διαφόρων θέσεων ενήργησα μι- 
λέτην.

β Έν τούτοις ή άνακάλυψις θά ήτο ενδιαφέρουσα. Πράγ
ματι, έάν κατώρθουν ν’ άνακαλυψωσι τόν. ροΰν, ον τά ύδαία 
έσχον, διατί δέν θά έφθανον, άνερχόμεναι τούτον, είς άό αρ
χικόν σημείον δθεν κατήλθον οί άδάμαντες, ένθα άναμφιβό- 
’λως ύπάρχει μείζων ποσότης ή είς τάς νΰν διερευνωμένας μι
κρά; κοιλότητας ; Τοΰτο θ’άπιτε'λει τήν άπόδειξιν τής θεω
ρίας μου, όπερ καί θά μέ καθίστα ευτυχή. Άλλ’ όμως ή 
άνακάλυψις αύτη δέν είναι έργον μου, διότι εύρίσκομαι σχε
δόν εΐς τό τέρμα τή; αποστολής μου, καί μοί είναι αδύνα
τον νά διατυπώσω ώς πρός τοΰτο εμβριθές τι πόρισμα.

»Εύτυχέστερος υπήρξα είς τάς αναλύσει; μου τών βρα
χωδών λίθων ...»

Καί ό νεαρός μηχανικός, ίξακολουθών- τήν διήγησίν του, 
επελαμβάνετο έν τφ άντικειμένφ τών εργασιών του, τεχνι
κών λεπτομερειών, αίτινες άναμφηρίστως έξόχως ενδιέφερον 
αύτόν τε καί τόν ανταποκριτήν του, άλλ’ έπί τών όποιων ό 
άδαής άναγνώστης δυνατόν κάλλιστα νά μή έχη τήν αύτήν 
γνώμην. Δι’ όπερ, φρόνιμον κρίνομεν νά τόν άπαλλάξωμεν 
-τή; συνεχείας. ■'

Τό μεσονύκτιον, άφοΰ έπεράτωσε τήν διεξοδικήν έπιστο
λήν του, ό Κυπριανό; έσβεσε τήν .Ιάμπα.γ του, έξηπλώθη 
έπί τή; αιώρας του καί άπεκοιμήθη τόν ύπνον τοΰ δικαίου.

Ή εργασία είχε καταπνίξει τήν λύπην —διά τινας ώρας 
τουλάχιστον—πλέον δέ ή άπαξ γλυκύ όραμα έπεφοίτησεν είς 
τά ονειροπολήματα τοΰ νεαρού σοφοΰ, όπερ τφ έφάνη ώς 
■νά τφ έλεγεν ότι δέν επρεπε νά άπελπισθή άκόμη·

IV
ΒΑΝΔΕΡΓΑΑΤ—ΚΟΠΖ.

«Άφεύκτως πρέπει νά φύγω, έσκέφθη τήν έπομένην ό 
Κυπριανός Μερέ, ένασχολούμενος περί τήν τοαΛίτιαν του; 
-πρέπει νά έγκαταλείψω τήν Γρικαλάνδην. "Επειτα άπό εκείνα 
ποΰ άφηκα νά μου ψάλη αύτός ό νά μείνω έδώ
καί μίαν ήμέραν άκόμη, θά ήτο αδυναμία χαρακτήρός! Δέν 
■θέλει νά μου δώση τήν κόρην του· Πιθανόν νά έχη δίκαιον! 
“Οπως καί άν έχη, δέν πρέπει νά φαίνωμαι ότι έπικαλοΰμαι 
έλαφρυντικάς περιπτώσεις! ’Ανάγκη νά παραδεχθώ τήν έτυ- 
μηγορίαν ταύτην, όσον λυπηρά καί άν είναι, καί νά άφεθώ 
Λίς τοΰ μέλλοντος τάς παλιντροπίας», Χωρίς νά διστάση πε
ρισσότερον, ό Κυπριανός ένησχολήθη τακτοποιών τά σκεύη

του έν τοΐς κιβωτίοις, άτινα είχε φυλάξει ίνα μεταχειρισθή 
ώς σκευοθήκα; καί ερμάρια. Ειχεν αρχίσει μετά ζέσεω; τήν 
εργασίαν, καί εΐργάζετο δράστηρίως άπό μια; ή δύο ώοών, 
ότε άπό τοΰ ήνεφγμένου. παραθύρου, διά μέσου γής πρωινής 
ατμόσφαιρας, γλυκεία καί εύηχος φωνή,άνερχομένη ώς γσμα 
κορυδαλοΰ άπό τών κάτωθεν τοΰ άνδηρου, ίφθασε μέχρις 
αύτοΰ, τονίζουσα μίαν τών θελκτικωτέρων μελωδιών, τοΰ 
ποιητοΰ Μώρου1

It is lhe last rose of summer, 
Left blooming alone

All her lovely companions 
Are faded and gone. ...

"Ητοι: Είναι τό τιλευταϊον τής άνοίξεως ρόδον 
τό μόνον μ’εϊναν άνθηρόν

"Ολα τά θελκτικά συντρόφια έπί τών κλώνων 
μαραθήκαν-ξεραθήκαν...

Ο Κυπριανός έδραμε πρό; τό παράθυρον καί είδε τότε 
την Αλίκην μεταβαίνουσαν εΐς τόν περίβολον τών στρουθο
καμήλων της καί εχουσαν τήν ποδιάν της πλήρη λιχνευμά- 
των, μρεσκόντων είς ταύτας. ’Εκείνη ήτο ήτις έψαλλε εΐς τόν 
άνατέλλοντα ήλιον.

I will.mot leave tbee, thon lone one. '
To pine on lhe stem, ■

Since the lovely are sleeping,
Go, sleep with them . . .

Μόνον νά μαραθής έπί τοΰ κλάδου αύτοΰ. 
Δέν θά σ’ άφήσω- τά άλλα νά κοιμηθούν, 

Αφοΰ έπήγαν τά ώραϊα, τά καλά.
Ελα! πήγαινε καί έσύ- μετ’ αύτών κοιμοΰ.

Ό νεαρός μηχανικό; ουδέποτε έπίστευσεν εαυτόν ιδιαζόν
τως ρέποντα πρός τήν ποίησιν καί έν τούτοις, αύτη τφ ένε- 
ποίησε βαθεΐαν έντύπωσιν. Έστη παρά τό παραθυρόφυλλου, 
συνεχών τήν αναπνοήν του, άκροώμενο; ή άκριβεστερον ρο— 
φών τούς γλυκείς εκείνους λόγου;.

Τό άσμα έπαυσε, Ή δεσποινίς Ούάτκινς διένειμε, τήν τρο
φήν εί; τάς στρουθοκαμήλου; της, καί ήτο εύχάριστον νά 
βλέπη τις αύτά; μηκυνούσας τούς μεγάλους λαιμούς των 
καί τά αδέξια ράμφη των, πρό τής μικρά; καί φιλοπαίγμονος 
χειρός τη;.. Είτα, περατώσασα τήν διανομήν, άνεχώρησε 
πάντοτε ψάλλουσα:

II is the last rose of summer, 
Seft blooming alone. . .
Oh ! who would inhabit 
This black world -alone ? . . .

Είναι τό τελευταΐον τή; άνοίξεω; ρόδον 
τό μόνον μεΐναν άνθηρόν.

Ω! τίς μόνο; θά ’θελε ς’ τόν κόσμον νά οικίση 
τόν μελαγχολικόν αύτόν;

*0 Κυπριανός έμενεν όρθιος, είς τήν αύτήν θέσιν, μέ 
υγρούς τούς οφθαλμούς, οίονεί ένεός εκ τοΰ θέλγητρου,

Ή φωνή άπεσβύνετο, ή ’Αλίκη έμελλε νά εΐσελθη εΐς τό 
υποστατικόν, ότε κρότος εσπευσμένων βημάτων τήν έκαμε*  
νά στρέψη οπίσω καί σταματήση αίφνηδίως. .

Ό Κυπριανό; δι’ άπερισκέπτου άλλ’άκατάβλήτου κινή- 
σεως, είχεν έξέλθη τής καλύβης του άσκεπή; καί έτρεχε 
κατόπιν αύτής.

—-Δεσποινίς ’Αλίκη !.
—Κύριε Μερέ ; . . .
"Ισταντο ήδη άντιμέτωποι, έν πλήρει ήλίφ άνατέλλοντι, 

έπί τής όδοΰ τής περικυκλούσης τό ύποστατικόν.· -Αί.. £ομψαί 
αύτών σκιαί διεγράφοντο εύκρινώ; έπί τοΰ ξυλίνου λευκοΰ 
δρυφάκτου έν τφ άπεγυμνωμένω τοπείφ. Ήδη ότε είχε κατα- 
φθάσει τήν νεάνιδα, ό Κυπριανός έφαίνετο εκπεπληγμένος 
διά τό διάβημά του καί έσιώπα άμφιρρέπων.

1 θινμί; Μύροι (Moore), Άγγλος αοιητή; κ«1 Ιοτοριχός έ*  τύν entya- 
νεοτάτων, ό περιλάλητος συγγραοεύς τής Οότοπίας. (1779—1852). 2.Μ.

Λ. '■ '·
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— Έχετε νά μοϋ εΐπήτε τίποτε, κύριε Μιρέ; ήρώττ,σε 
μετ ’■ ενδιαφέροντος.' /

— Νά σας αποχαιρετίσω, δεσποινίς ’Αλίκη!. . . ’Ανα
χωρώ, σήμερον μάλιστα 1 άπεκρίθη δι’ άσθινοϋς φωνής.

Τό έλαφρόν ερύθημα, τόέμψυχούν τήν άβράν οψιν τής 
δεσποινίδος Ούάτκινς, ήφάνίσθη αίφνης.

-—’Αναχωρείτε ;..· Θελιτέ νά άναχωρήσητε ;...διά πού ; 
.ί.ήρώτησε λίαν τεταραγμένη.

— Διά την πατρίδα μου. . . την Γαλλίαν, άπήντησεν ο 
Κυπριανός. Αί ΐργασίαι μου εδώ ίτελιίωσαν ! . . . Η απο
στολή μου έσχι τό τέρμα της... Δεν εχω τίποτε πλέον νά 
κάμω έν Γρικαλάνδη, και οφείλω _ νά έπανέλθώ εις Παρι- 
σίους... Ούτως όμιλών, διά φωνής διακεκομμένης, έλάμβανε 
τον τόνον ένοχου απολογούμενου.,

— *Α!...,.  ναι!'..... Είναι αληθές!.... Έτσι ήτο γϊά 
νά γείνή .'. έψέλλιζεν ή ’Αλίκη, χωρίς νά πολυγνωρίζη 
καί αυτή τί ελεγεν.

Ή νεάνις Ιμεινεν έκπληκτος έκ θαμβούς. Τό άγγελμα 
τιδτο τήν κατελάμβαΊν ίν πλήρει ευτυχία άσυνιιδήτω, ώς 
απρόοπτον ' κτύπημα τής τύχης. Αίφνης, παχέα δάκρυα 
(πλήρωσαν τούς οφθαλμούς της, έτοιμα νά κυλινδιθώόιν έκ 
τών σκιαζουσών αυτούς μακρών βλεφαρίδων. Καί ώσεί ή έκ- 
δήλωσις αυτή τής λύπης νά τήν άνεκάλει εις τήν πραγματι
κότητα, έπανεΰρε δύναμιν όπως μειδιάση :

— ’Αναχωρείτε;... έπανέλαβε. Έ ! Καλά, καί τήν αφω- 
σιωμένην σας λοιπόν, μαθήτριαν θέλετε νά τήν έγκαταλείψετε, 
χωρίς νά άποτελειώση τήν σειράν τής χημείας ; . . . θελιτε 
νά σταματήσω εις τό όξυγόνον, θέλιτι τά μυστήρια τοΰ άζω
του νά μοί είναι δεά παντός ακατάληπτα; Είναι τοϋτο πολύ 
κακόν, κύριε !

ΓΙροσεπάθει νά ύποκριθήτήν άτάραχονκαί ν' άστειεύηται, 
άλλ’ ό τόνος τής φωνής της διέψευσε τούς λόγους της. Ύ- 
πελάνθανεν ύπό τήν φλυαρίαν εκείνην, αυστηρά έπίπληξις 
καιρίως πλήξασα τόν νέον. Ήτο ώς νά τφ έλεγε κοινώς :

«Έ ! καλά, κ’ εγώ ; . . . Δεν μέ λογαριάζετε διά τίποτε. 
Μέ πέρνετε γϊά μηδενικό ; . . . ’Ηλθατε εδώ διά νά επιδει- 
χθήτε, μεταξύ τών Βόηρών καί τών άπληστων αυτών μεταλ- 
λιυτών, ώς ανώτερος τις καί προνομιούχος, σοφός, ύπερή- 
φανος, αφιλοκερδής, έξοχος!... Μέ προσελάβετε συνέταιρον 
ιίς τάς σπουδάς σας καί τάς μελετάς σας! Μου ήνοίξατε 
τήν καρδίαν σας καί διενείματι τάς εύγενεΐς φιλοδοξίας σας, 
τάς φιλολογικής σας προτιμήσεις, τάς καλλιτεχνικής σας κλί
σεις !... Μοϋ αποκαλύπτετε τήν άπόστασιν ήτις υπάρχει 

. μεταξύ ένός.σκεπτικοΰ, ώς σείς,καί τών δίχειρων ζώωνάτινα 
σάς περικυκλοϋσιν,!... Έπαίξατε όλους ιίς τάς χεΐράς σας, 
διά νά καταστήτε θαυμαστός καί αξιαγάπητος !... τό κατορ
θώνετε... καί έπειτα, ερχεσθε καί μοϋ λέτε παστρικά καί ξά
στερα, οτι αναχωρείτε, ότι τό άπεφασίσατε, ότι δεν
Tt/r ωραχνί μέ λησμονήσήτε ! . . , Καί νομίζετε ότι αυτά 
θα κρίνουν τήν λύσιν ταύτην φιλοσοφικώς;..»

Ναι, πάντα ταϋτα έζεδήλουν οι λόγοι τής ’Αλίκης καί 
οί υγροί οφθαλμοί της · τό έλεγον τόσον καθαρά, ώστε ό Κυ
πριανός περίέστη ιίς τό σν,μιϊον ν’ άπαντήση σχεδόν είς τήν 
άνέκφράστον άλλ’ εύγλωττον ταύτην άπάντησιν.

Μικρού δείν καί έκραύγαζε: «Δεν ήμπορώ νά πράξω άλ
λως 1... έζήτησα χθες από τόν πατέρα σας νά συναίνεση 
όπως γένήτέ σύζυγος μου !; ·. Ήρνήθη, χωρίς νά μέ άφίση 
ηάν νά ίχω-ελπίδά τινά. . Καταλαμβάνετε τώρα διατί 
άναχ_ωρώ ;·...»

, (’Αχολου(εΐ)·

i

TO'MWIEfON TOY ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ kOlOHBOY

Ό σίδηρους πύργος τής εκθέσεως τών Παρισίων πολύ 
φαίνεται ίξήψεν τό Επιστημονικόν ενδιαφέρον τών Αγγλων 
καί ’Αμερικανών, διότι καί οί μέν καί οι δέ σνλλαμβάνου- 
σιν σχέδια πύργων ποικίλα μάλλον ή ήττον παριμφερή προς 
τό γιγάντιον δημιούργημα τής Γαλλικής βιομηχανίας. Μέχρι 

τοϋδε όμως ούδέν τοιοϋτον ύπερέβη τήν αρχιτεκτονικήν α
ξίαν καί καλλονήν τοΰ πύργου τοΰ Εϊφφελ.

Ήδη έτερός τις 'Ισπανός άρχιτέκτων, έκ Βιλβάου, ό κ. 
Άλβέρ δέ Παλάτσιο, προτείνει τήν έγκαίνισιν τής πεντακο- 
σιετηρίδος τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής διά κατασκευής 
έν Σικάγκφ μνημείου όψεως παραδοξωτάτης.

Ούτος ζητεί νά στήση επί κολοσσιαίας βάσεως ίκαπόν μέ
τρων ύψους μετάλλινη» σφαίραν 300 μέτρων διαμέτρου, καί 
εις τήν κορυφήν τής σφαίρας ταύτης, εις τόν βόρειον αυτής 
πόλον ύψούμενον 400 μέτρα ύπεοάνω τής επιφάνειας του ε
δάφους θέτει ώς κορωνίδα πανομοίότυπόν τι τοΰ πλοίου τοΰ 
Χριστοφόρου -Κολόμβου. 'Έπί-τής έκ χαλύβδινων πλακών 
σφαίρας ταύτης, έριιδομένης έπί βάσεως επίσης χαλύβδινης, 
θα παρίστανται αί ήπειροι, οί ωκεανοί, αί θάλασσαι, τά 
όρη, αί νήσοι, γιγραμμένα ταϋτα πάντα διά χρωμάτων-λίαν 
ευδιάκριτων. Ό ίσημιρινός θά ηναι εξώστης χιλίων περίπου- 
μέτρων-περιφεριίας" άπό τού ισημερινού δέ τούτου μέχρι τοΰ 
βορείου πόλου θά άνέρχηταί τις διά στειροειδούς τίνος κλί- 
μακος ήρεμα επικλινούς, δικτρεχούσης τήν επιφάνειαν τής 
σφαίρας. Άπό. τοΰ νοτίου πόλου θά άνέρχηταί τις είς τόν 
ισημερινόν δι’ ιδιαιτέρου τραίνου έκ τών λεγομένων σχοινο· 
σύρτων, διανύων 6.500 μέτρα. Είς τήν βάσιν γ-γάντιον κυ
κλοτερές δώμα θα στεγάζη τόν ανδριάντα τού Χριστοφόρου- 
Κολόμβου καί τών πρώτων εξερευνητών καί καταχτητών 
τής ’Αμερικής. Έν τοίς άλλοις διαμερισμασι τής βάσεω; 
τοΰ μνημείου, ό άρχιτέκτων προτείνει νά ίδρυθώσι μουσεία, 
όρυκτολογικά, βοτανολογίκά, ζωολογικά, βιβλιοθήκαι, αί- 
θουσαι προς ε’πιστημονικάς συνεδριάσεις καί διαλέςεις.

Τέλος έν τφ έσωτιρικφ τής σφαίρας, παριστώντι ακριβώς 
τήν ουράνιον σφαίραν, θά ίδρυθώσιν έστιατόρια, λέσχαι, ω
δικά καφενεία, θέατρα κλπ.

Ή άξια τοΰ όλου ιδρύματος τούτου απαιτεί δαπάνην 
τριάκοντα εκατομμύρια φράγκων.,

Έν συνόψει ή άληθώς γιγαντιαία αύτη σφαίρα θά άριθμή, 
300 μέτρων διάμετρον, 400 μέτρων ολικόν ύψος, 282,600 
μέτρων τετραγωνικήν επιφάνειαν καί 14,13-7,875 μέτρων 
κυβικών όγκον. Ό σπίιροιιδής αυτού εξώστης θά άριθμή, 
ώς έλέχθη, πλέον τού ενός χιλιομέτρου.

Ή ιδέα τού μνημείου τούτου είναι όντως παράδοξος· εάν 
δι πραγματοποιηθή, ή άνθρωπότης θά δύναται νά καυχάται 
ότι ήρξατο κατορθούσα άληθώς τεράστια έργα. Ο πύργος 
τού Έϊφψελ μετά τοΰ μνημείου τού Χριστοφόρου Κολομβου 
θά δεικνύωσιν είς τούς μεταγενεστέρους τό λαμπρόν σημείον 
ιίς ο έξίκετο ή σημερινή βιομηχανία.

ΠΕΡΙ ΑΛΈΜΩΛΗΕ

Ή ανεμώνη συγκαταλέγεται μεταξύ τών φυτών, άτινα 
κοσμοΰσι τάς πεδιάδας καί τούς κήπους μας διά τών ώ- 
ραίων αυτών άνθέων- ιδίως μάλιστα τά είδη τά ύπό των βο
τανικών ονομαζόμενα A. coronaria καί A. hortensis, διότι 
άριθμοΰνται πλέον τών 40 ειδών ανεμωνών, έκ τών οποίων 
18 μεν είδη ί:σίν αύτίφυή ί» Ευρώπη, ’12 εν Βορείιρ ’Αμε
ρική, 5 έν τή Μεσημβρινή, 2 έν τη Μεσημβρινή. Αφρική, 
καί ιδίως έν τοΐς περιχώροις τού Εύέλπιδος ’Ακρωτηρίου, 3 
έν τή ’Ανατολή, 5 έν τή Σερβιμ, 2 έν ταϊς Ίνδίαις καί 1 
είδος1ν Ίαπωνίη. Τό φυτόν τοϋτο είναι τόσφ· πολυτιμότι- 
ρον καθ’ όσον κατά τάς εύκραεΐς χώρας, ώς ένΈλλάδι, άνθεί 
τόν χειμώνα, δηλαδή τέλος Ιανουάριου καί άρχάς Φεβρουά
ριου. Καί στερείται μέν τό άνθος εύωδίας, άλλ’είναι ώραϊον εις 
τό σχήμα καί τό χρώμα, διότι τινών μέν είνε έρυθρούν, άλ
λων 3έλευκόν, καί άλλων σταχτόχρουν, πελιδνόν κλπ. Δ-.ά δε 
τής καλλιέργειας καί τής τέχνης σχηματίζονται ενίοτε καί 
άνθη ποικιλόχρωμα. Τά φυτά ταϋτα συνήθως πολλαπλα- 
σιάζονται διά τής διαιρέσεως τής αυτής ρίζης, ή όποια είναι 
σαρκώδης, ανωμάλου σχήματος καί κικαλυμμένη ύπό φλοιοϋ 
βαθε’ως χρώματος. Τα φύλλα είναι ριζοφυή, διαιρούμενα εις 

-τρεις ομοιομόρφους λοβούς πολυσχιδείς -καί κατ’ όξεϊαν γω
νίαν ισχισμένους. Τό δέ άνθος άπλοϋν, έχον ελεύθερον τό 
περεγόνιον καί ’έξ έντομάς, οί δέ έξ αυτών πηγάζοντες λο- 
^οί. είναι σχήματος ωοειδούς καί έξέχοντις. Κατά τήν μυ- 
μυθολογίαν, ή ερυθρά άνεμώνη εβάφη ύπό τού αίματος τοΰ 
Άδώνιδος τραυματι.σθέντος ύπό τού συάγρου. Διηγούνται 
προς τούτοις, ότι κατά τούς παρελθόντας αιώνας έκάλλιέρ- 
γοϋντο ώραϊά τινα είδη ανεμωνών έν τοΐς κήποις τών έν 
Κωνσταντινουπόλει ανακτόρων τού Σουλτάνόυ, τών όποιων 
είς ούδένα παρεχώρουν σπόρον ίνα μή μεταφυτευθώσι καί είς 
άλλα μέρη τά είδη ταϋτα- έπιθυμών δέ ό πρεσβευτής τής 
Γαλλίας νά μετακόμιση αυτά είς Γαλλίαν καί μή δυνάμενος 
να έπιτύχη σπόρον, έζήτησε τήν άδειαν ίνα πρός περίπατον 
εισέλθη είς τόν αύτοκρατορικόν κήπον, όπου ύπήρχον αί άνε- 
μώναι, καί «’σακουσθείς, ει’σήλδε περιβεβλημένσς ποδήρη και 
.κροσσωτόν χιτώνα- τοιουτοτρόπως δέ ένδιδυμένος, περιιπά- 
τει έγ-,-ύς τών ξηρών άνεμωνών, αίτινες ήδη έφερον σπόρον, 
•προσπαθών ώστε τά άκρα τού μακροΰ καί κροσσωτού ένδύ- 
ματος νά προστρίβωνται- είς τάς άνεμώνας. Ούτως οί ξηροί 
σπόροι προσεκόλλησαν έπί τών κροσσών τού ενδύματος του, 
όθεν συλλέξα; αυτούς, άφ ’ ού έξήλθε τού κήπου, άπέστειλεν 
είς Γαλλίαν, όπου μέχρι σήμερον διατηρούνται τά είδη τών 
άνεμωνών ixeit'Wr. ,

Μωϋσής.

ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΛΣ»

Σήμερον Κυριακήν εν τφ γραφεΐφ τής «Φόσεως», κειμε'νψ 
εν όδφ Κυνοσάργους άριθ. 36, καί τή 2 ώργ μ. μ. θέλουσιν 
έκκυβευθή ένώπιον Επιτροπής καί παντός βουλομένου νά 
•προσέλθη συνδρομητοΰ οί 25 αριθμοί, οΰς έπί τούτφ πρού- 
μηθεύθημεν καί οϊτινες θέλουν κληρωθή είς ισαρίθμους έκ 
τών πληρωσάντων τήν έτησίαν συνδρομήν των. 'Γά ονόματα 
τών, κιρδισόντων τούς κατωτέρω άριθμούς (promesses) θά 
δημοσιεύσωμεν είς τό επόμενον φύλλον μας.

01 άριθμοί τών λαχειοφόρων ομολογιών τής Έθν. Τρα- 
πέζης ιίσίν οί έξής:

009,509. 009,510. 019,161. 019,162 κάί 129,917.
Οί άριθμοί τών λαχειοφόρων ομολογιών τών σιδηροδρόμων 

τής Τουρκίας είσίν οί άκόλουθοι:
0,1 18,986. 0,123,433. 0,197,240.0,253,856.
0,261,594. 0.355,876. 0,384.963: 0,385.097. 

0,397,061 καί 0,428,366.
Οί δ’ άριθμοί τής ’Ολυμπιακή;Έκθέσεως είσίν οί έπόμενοι:
05,965. 05,964. 04,808. 04,809.04.810. 04,811. 

04,812. 04,813. 04,814 καί 04,815.
Άπασαι αί ανωτέρω όμολογίαι είσί κατατεθειμένα! είς τό 

παμεΐον τόΰ τραπεζιτικού γραφείου τού κ. I. θεολόγη καί 
Σα έν Άθήναις, είς διάθεσιν ήμών διά τάς προσεχώς γε- 
νησομένας κληρώσεις τής 20 Μαρτίου τρέχοντος έτους.

’Εγκαίρως δέ θέλομεν δημοσιεύσει καί τούς έκκυβευθησο- 
μένους άριθμούς τών έν λόγφ λαχείων.

Εύχόμεθα είς τούς συνδρομητάς μας νά κερδίσωσιν.
‘H Διεύθυνσις

ΙΖΟΙΚ.Ι-Δ.Α.

Τό άργύριον είναι μέταλλον άχρεϊον καί άλλο δεν χωρί
ζει άπό τούς λίθους, πλήν ολίγη πλειοτέρα στιλπνότης-.άλλ’ 
εις· τας χεϊρας τοΰ γνωρίζοντος νά τό μεταχειρισθή γίνεται 
δόξης αιώνιον δργανον. ' - 

■***:  ,Αί γυναίκες είς κανέν είδος δέν έδημιούργησαν άριστούρ- 
γημά τι., Ούτε.-τήν—Ίλιάδα. έδημιούργησαν,-ούτε.-τήν ι Αί- 
-νίικδα, ούτε τήν Ήλευθερωμένην Ιερουσαλήμ, ουτε-τό Πάν- 
θεόν, ου,τε τον άγιον Πέτρον. Δέν έπινόησάν ούτε τήν άλγε- 
€ρκν, ούτε τά τηλεσκόπια, ούτε τά άχρώματα δίοπτρα, 

ούτε την πυροσβεετικήν αντλίαν, ούτε τό πλέξιμο*  τών πε
ρικνημίδων, κ.τ.λ. Κατορθώνουσιν εμ-υς- κάτι πολύ μεγαλεί- 
τερον παρά πάντα τχΰτα: Έπί τών γονάτων των, διαπλάτ- 
τεται ο,τι ΰπεροχον έν τφ κόσμφ : Ό teuton άκΐ/ρ καί ή 
τιμΙα γν*ή.  ■

Pro doino sua.—r Ί'υχρ»1 Άπέκρεω.—Οί ’Αρμένιοι χαί τό Γρηγ. ’Πριεοο- 
λόγιον — Πώς διατηρείται τό δοντυρον νωπόν. —Διά ποιον τό ήβελε.__
Γυνα-.χεία ενδοχίμηοις.

«Ένότης έν τή ποικιλία, ποικιλία εν τή ένότητι.» Είναι 
ρητόν έφ ’ ού θεμελιοΰται έν τή ιστορική αυτής έκδηλώσιι ή 
κοινωνία, καί τήν άμφιμερή ταύτην διατύπωσιν τοΰ πολυ
σήμαντου τούτου νόμου τοϋτε φυσικού καί ηθικού κόσμου, 
άπλοποιών τίθημι κρηπίδα τού... Μωσαϊκού μου. Τήν ποι
κιλίαν οφείλει πάν περιοδικόν έπαγγελόμενον σύν τή έκ τής 
αναγνώσεως πολλαπλή ώφελείμ καί εύγενή τέρψιν νά ύπο- 
θάλπη· καί τό προταασόμενον αξίωμα τούτο παρίσταταιαή- 
μιρον είς τό όρμητήριον ιίς ο προβλέπων, ; θέλω έκάστοτι, 
«Φύσεωςο εΰδοκούσης, ρίπτει ποικίλας σημειώσεις έν τήδε 
τή στήλη, έάν δέ μεταξύ άπαστραπτόυσώγ έκ φωτός άλη- 
θείας καί κάλλους άκτίνων θελη έμφιλοχωρεϊ πεζή τις συμ
βουλή ή συνταγή οικιακής οικονομίας, έσομαι συγγνωστέος, 
διότι χρονογραφικόν Μωσαδκόν δεν είναι άλλο τι ή μικτόν, 
παράοΛόΐ" κατασκεύασμα, διά τής άντιθέσεως καί .μόνης συν- 
τηρούμενον. Είς ό σκοπός, άλλα ποικίλος τόν τύπον, τήν 
ύπόστασιν, τήν διατύπωσιν. ‘Η ώφέλεια ύπό τό Ινδυμα τής 
τέρψεως.

•Η*
Έπρόβαλλον αί ποικιλόσχημοι προσωπίδες, προάγγελοι 

φαιδραί τών τρελλών Άπόκρεων καί ό κόσμος διατίθεται όλος 
μετά τά δεινά μάλιστα του βκρυτάτου έφετεινοΰ χειμώνος, 
τού ριγηλού ψύχους, νά διασκεδάση, νά εύθυμήση. Άλλ'ίλ- 
λως αί κακώς εννοούμεναι οίκονομίαι επιτάσσουν. Καί οΰτω 
τά Κομητάτα, καί ξενοζήλως άπεδέχθημεν τήν ονομασίαν, 
άτινα ώς εκ τών χρηματικών αμοιβών είχον καταστή τάς 
ήμέρας τών Άπόκρεω ζωοδότειρά, οί πνεύμονες τών Άπό
κρεων—εαν έπετρέπηται ή φυσιολογική παρομοίωσις — τά 
Κομητάτα δέν θά προβάλλουν τάς μορφάς τών άποτέλούν- 
των αυτα φυσικών προσώπων καί οΰτω ψυχραί, ώ; ό και
ρός, καί ανούσιοι ώς Αθηναϊκή εσπερίς θά παρέλθουν, χωρίς 
νά έπιτευχθή ό ευεργετικός σκοπός των, ό εύθυμος καί γε· 
λόεις προορισμός των. Ή ιδιωτική γενναιοδωρία θα εΐπήτε; 
Έ ! αυτήν άν δέν τήν κεντήσητε, δέν κινείται. 1

■ΗΚ
Εν μικρ$ διατριβή, φιλοξενηθ-ίση έν τω παρόντι περιο- 

δικώ, περί τής δωδεκαημέρου διαφοράς τών δύο έν ίσχύϊ 
Ημερολογίων, άπεδείξαμεν ποΰ έγκειται τό σφαλερόν καί' 
οποία τά μέσα τής διορθώσεως. Κατά ήδη, ό
Πατριάρχης τών καθολικών Αρμενίων άπεφάσισε νά είσα- 
γάγη παρά τώ έαυτοΰ ποιμνίφ τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιόν 
άλλα— καί τούτο δεν φαίνεται ήμϊν παράδοξον, άποβλέ- 
πουσιν όμοιας περιστάσεις καί έν τφ πάρελθόντι — ή ιδέα 
αΰτη άπαντ^ άντίστασιν παρά τοίς ΆρμενοκαθολικοΤς.Καθχ ■ 
γράφουσιν έκ Βιλετζίκ, είς τήν αυτόθι άρμενοκαθ&λιχήν κοι
νότητα διεβιβάσθη διαταγή, ίνα έν τφ έφεξής χρόνφ ποι- 
ώνται χρήσιν τού Γρηγ. ημερολογίου έν τφ έορτολογίφ αύ- 
τών, ώ; τοΰ μόνου άληθούς. Άλλ’ ή κοινότης πολιτικώς 
ίσως σκεπτομένη, άντέστη ιίς τήν διαταγήν διαβιβάσκσα. 
πρός τοϋτο αναφοράς πρός τήν Τψ. Πύλην, πρός ·ητόν Μη- ■ 
τροπολίτην Προύσης καί πρός τό εν.ΙΜνστανίινόυπολει Άρμ.' 
Πατριαρχείον. Λυπούμεθα, διότι μόνον θερμά... συλλυπη
τήρια έχομεν νά πέμψωμεν πρός τήν έίρημένην κοινότήτα.

Διά-νά διατηρείται-τό βούτΐίρόν· ·σας πάντοτε νωπόν, ώς 
άν ητο χθεσινόν, πλυνχτέ το καλά καί στραγγίσατε αύτό- 
πληρώσατε «τα τά αγγεία, άτινα δέον νά ώσι πήλινα, μέχρι 
στεφάνης, προσέχοντες όπως.μή άφίνητε έν αύτφ χώρον κε-

Y-
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νόν. Τά άγγιϊα .ταΰτα τοποθετείτε εντός λέβητος πλήρους 
ύδατος, όπερ βράζετε κατόπιν. Άρ’ού τό ύδωρ κοχλάση, 
τό άπομακρύνετε της πυράς, όταν δέ ψυχρανθή άφαιρεΐτε 
τό εντός αύτοΰ άγγιΐον, όπερ καί σφραγίζετε καλώς.

Ούτως ευκολότατα διατηρείται τό βόύτυρόν σας νωπότατον 
έπί 6 καί πλέον μήνας. 'Ως έκ περισσού δέ σημειοΰμεν ότι 
αί προμήθειαι τοΰ βουτύρου καλόν νάγίνωνταιέκ Χαλκίδος 
καί Λαμίας.

■Η*  -

Εύρισχόμεθα εΐς τό βιβλιοπωλείου.
Νεϊνις δεκαεζαέτις εισέρχεται.
---- Δέν μοί δίδετε, σάς παρακαλώ, Ιν «’Ερωτικόν έπι- 

βτολάριον® ;
— Δια σας δεσποινίς έρωτοί ύπομειδιών ό βιβλιοπώλης.
— Ά !. όχι δι’ εμέ... Διά τήν γιαγιά μου.

-ΗΗ-
Καί μία σκέψις:

, Πολλοί αμύνονται υπέρ τής συμμετοχής τών γυναικών 
εΐς ανδρικά επαγγέλματα. Δέν εϊμεθα θιασώται τής ιδέας 
ταύτης" είς εν όμως επάγγελμα, όμολογοΰμεν την γυναίκα 
ίκανωτάτην. Είς τό εργον τοΰ Άναχριτοΰ.

Δίκ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

116. ΛΕνεγμ.».
Πύτ' εδ& χαί πότ' έχει 
παντού τρέχω στή στιγμή 
χωρίς ποτέ νά δυνηθή 
Ανθρώπου μάτι νά ίδή 
τήν ϋπαρό,ίν μου τήν μιχράν 
τήν πετώσαν 'ψηΛά, μαχράν. 
Έγώ ζ ωή χαί φώς είμί 
χαίτοι πνοής στερούμαι, 
Έγώ τή δόξα ’πίσω σέρνω 
ώς δοΰΛην ευπειθή, χαί φέρνω 
όσάχις τυχόν δονοϋμαι, 
Λύπη, άπεΛπισ^ά τρανή. 
Έγώ ύπάρξεις μ' εύχοΛΐα 
είς τό Πάνθεον ύώόνω, 
μεθ' όσης είς φρενοχομεϊα 
πρός τεΛεΐαν μανδαΛόνω 
πΛήν φριχώδη θεραπείαν. 
'Εγώ χαί μόνον προχαΛώ 
ύστεροφημίαν, σεβασμόν. 
Έγώ στήν γην, Αθανασίαν 
σεπτά όνόματα δωρώ, 
άν φέρη τό σώμα τόν δεσμόν 
δν έπέβαΛεν ό θεός του, 
&ν μ’ δχρ ώς όδηγόν χαί φίΛον.

■ Άπό τά ζώα διαφοράν 
ό άνθρωπος δέν θά εΐ_γε μίάν 
έγώ προστάτης τον τυχόν 
&ν δέν ήμην, σύντροφός τον. 
Άν όμως συ ώς περιττόν 
δ,τι πρώτον αφαιρέσεις 
χαί είς τ' αίτιά σου χαι ατών χοίρων 
τήν άγέΛην θά μέ ευρης.

111’. ϋρός συμ-πλήρωβευ.

Δ.ς—· .οι— .αστ. ·— -α. —.αν — .αν — κι.η.ω
118. Κυβόλεξου.

X . . . 
. Ρ . . 
. . Δ . 
. . . Ρ

1 ΙΟ. Π&ρεβργον έρώτημ,ιχ.
Τί πράγμα είναι τόσον ισχυρόν, ώστε νά μεταβάλλω τόν- 

άνδρα εΐς γυναίκα καί τήν γυναίκα είς άνδρα ;
’Αραβικός Ίππος.

Λ,ύβείς τ«5ν έν τώ ΛΛ φύλλω «ςνςγμ,άτων.
103. ΑΙΝΙΓΜΑ

Μαγνηβία—Μάγνης—?«.-
<04. ΑΙΝΙΓΜΑ

Κανί—ρές—Καυάρης.
*Ελυσεν αύτό ή έξ Έλιυσΐνος δεσποινίς Δήμητρα Κριεκούκη, ά 

έκ Μεσολογγίου κ. Λάλος, ό έξ ’Αθηνών κ. Ν. Κουντούρης καί δ 
κ. Ε. Πετράκης.

105. ΑΙΝΙΓΜΑ

Γαλή—α—Γαλλία.
Έλυσεν αυτό ή έξ Έλευσΐνος δεσποινίς Δήμητρα Κριεκούκη, δ· 

έκ Μεσολογγίου κ. Λάλος, ό έξ ’Αθηνών κ. Ν. Κουντούρης.

106. ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ

Κβράβοον—χέρας—ίου.
Ούδείς έλυσεν.

107. ΕΡΩΤΗΣΙΣ

Ό ’7%γαθοκλ3^ς.
Ούδείς έλυσεν.

108. ΣΤΝΘΕΣΙΣ '

Σ

Γ
ΚΥΡΟΣ

I

Α
Ούδείς έλυσεν.

<09. ΠΡΟΣ ΣΤΜΠΛΗΡΩΣΙΝ

Κακαί βυναναστροφαό φΟ&ίρουβεν ήθη χρηστά.
"Ελυσαν αύτό 0 έκ Πατρών κ· Π. Πολυζώης, καί ό έξ ’Αθηνών κ. 

Ν. Κουντοι"ρης·
110. ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ

Ή μ.άθηβες slvas «ηγή άληθβίας.
"Ελυσεν αύτό ό έκ Πατρών χ. Π. Πολυζώης καί ό έξ ’Αθηνών κ. 

Ν. Κουντούρης.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ‘ΦΥΣΕΩΣ,,

Α. Σ. καί Ε. X. Α. Χάλκην. Σάς ένεγράψαμεν καί άπεστεί- 
λαμεν τά άπό <ης Ίανουαρίου φύλλα. 'Ομοίως «άς έγράψαμεν καί 
άναμένομεν άπάντησίν σας. — Η. Ε.1 Ρ 0 u τ « ο ύ κ ι ον. Συνδρομή 
«ας έλήφθη. Σάς εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν σάς άπεστείλαμεν.— 
β. Μ. ΙΙάτρας. Σημεέωσις Ονομάτων έλήφθη. Άναμένομεν ώς 
γράφετε ταχεΐαν έκκαθάρισιν. — Π. Τ. Αΐγιον. Βεβαίως συνδρομή 
«ας έλήφθη, ήσυχεΐιε.— Ν. X. Σύρον. Επιστολή σας καί άπόδει- 
ξις έλήφθησαν. Ένηργήστμεν καί σάς γράψωμεν προσεχώς.— I. κ. 
Ν. Ρεγκλάδες. Δελτάριον έλήφθη. Είς κατάστημα εύρωπαϊκόν 
έγράψαμεν δέοντα. Άπάντησίν άνακοινώσωμεν ύμίν. ’Αγγελίαν «άς 
άπεστείλαμεν. Άναμένομεν ένεργείας «ας. — Δ. Π. Αίτωλικόν. 
Βεβαίως έπληρώσατε, πλήν άποροΟμεν, διότι δέν «άς έζητησαμεν έκ 
νέου συνδρομήν. "Ίσως έγένετο λάθος είς όνομα·—Μ. Δ- Σύρον. 
Νέος συνδρομητής ένεγράφη. Σάς εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις σιίλλε- 
ται ύμΐν «δν παρόντι φύλ^φ. Περί λοιπών σάς γράψωμεν.—I. Κ. 
Κ α ρ δ ί τ « αν.’Επιστολή μετά συνδρομών έλήφθησαν καί σάς εύ- 
χαριστοΰμεν πολύ. Ύμετίρα άπόδειξις στέλλεται σύν παρόντι φύλ- 
λω.—I. Ν.Π.Ζαβέρδαν. Σύνδρομα! έλήφθηβαν’χαί σάς εύχαρι- 
«τοΰμεν θερμώς. Άριθμοί σας βεβαίως περιληφθήσονται είς τάς κλη
ρώσεις τών λαχείων γενησομέναςσήμερον.καί εύχόμεθα νά κερδίσητε. 
—A. Τ. Μεσολόγγιον. Συνδρομή σας έλήφθη, εύχαριστοΰμεν, άπό- 
δειξίς «ας φέρει άριθμόν <021, δ’στις χρησιμεύσει είς τάς σημερινάς 
κληρώσεις. 'Ονομα διωρθώθη.—ν. Λ. Αΐγιον. Τηλεγράφημα έλή
φθη. Ζητούμενα φύλλα άποστέλλομεν ύμΐν σύν παρόντι. Άναμένο. 
μεν άποτέλεσμα ένεργειών «ας.—I. Ρ. Σΰρον. Έπιστολαί έλή
φθησαν. Ένηργήθηβαν. Άπηντήσάμεν δι’ ίδίου ταχυδρόμου. — Μ
Α. Π ά τρα ς. Κατά ’άς γενησομένας-κληρώσεις σήμερον Κυριακήν 
έν τφ γραφείφ τής «Φύσεως» θά κερδήσωσι 25 συνδρομηταί τους 
δημοσιευθέντας 25 άριθμούς τών λαχειοφόρων όμολογιών της ’Εθνι
κής Τραπέζης, τών Σιδηροδρόμων τής Τουρκίας καί τής ’Ολυμπια
κής ’Εκθέσεως.


