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ΠΕΡΙ ΙΛ^.ΓΊΤΙΪΤΙΣΖΚάΤΟ·^'

'Ορισμός τοΰ μαγνητισμοί). —'Αχτινοδολία νευρικού ρευστού. — Μαγνητική 
δύναμις. — Ό έγχίφαλος ώ; συμπυκνωτής. — Μεταδίβασι; τής σχίψεω; 
δύ τοΰ έγχεφαλιχοϋ ρευστού.— Πώς προχαλείται ό υπνωτισμός. — Πλεο
νεκτήματα χαΐ κίνδυνοι αΰτού.
Έν ταϊςπερί τοΰ ζωικού μαγνητισμού συγγ-αφαίς Επικα

λούνται συνήθως τήν θεωρίαν τοΰ ηλεκτρισμού η άνάλογόν 
τινα ενέργειαν πρόςτόν μαγνήτην. 
’Αλλά πιθανότερα φαίνεται η 
ΰπαρξις άύλου τίνος ουσίας ζωο
γονούσες τό ανθρώπινον σώμα, 
διαχεομένης καί συγκεντρουμένης 
εΐς διδομένας περιστάσεις, ότε πα
ρατηρούνται φαινόμενά τινα μαγνη· 
πίκα κληθέντα.

Μετά τοΰ Νεύτωνος δέ καί τοΰ 
Μέσμερ δυνάμεθα νά είπωμεν ότι 
■πας άνθρωπος περιβάλλεται ύπό 
ιδιαιτέρας ατμόσφαιρας ε’φ’ής ό 
οργανισμός τ?υ επενεργεί,, ήτοι ότι 
παν φυσικόν άτομον κέκτηται ίδιον 
αύτφ περιέχον.

’Αφού δέ άναγνωρίζομιν τοιαύ- 
τας ιδιότητας εις τινα ζώα,πτηνά, 
ίχθϋς καί ερπετά, διατί νά μη πα- 
ραδεχθώμεν ότι ό άνθρωπός, τό 
άνώτατον αυτό ζν, δύναται νάκέ- 
κτηται έν έαυτφ ιδιότητά τινα 
επενεργούσαν δια τοΰ νευρικού 
ρευστοΰ; Διατί ν’άποκρούωμεν την 
θεραπευτικήν · καί ζωτικήν ταύτην 
ιδιότητα άς>οΰ έκδηλοΰται τόσον 
εμφανώς; Έξιχνιάσαμεν ήδη τά 
μυστήρια της πλάσεως : Καθ’ έκά· 
στην αΰτη δεν μάς αποκαλύπτει 
τήν απειρίαν τών έν τφ κόσμω 
τούτφ φαινομένων καί τά όρια τής 
■ήμετέρας διανοητικότητος; Πάντα 
δέ τα μεταξύ εφικτού καί άνεφί- 
κτου όρια ; «Τό άνέφικτον, άναφέρεταί που, είναι δριον τής 
άμαθιίας μας, ύπό τού μέλλοντος διασπώμενον».

Άς έλθωμεν εις τά παραδείγματα.
*0 Humbold αναφέρει τό όνομα διαφόρων ατόμων,ών τό 

σώμα άπέπεμπε πυράν ΐνφ ίβάδιζεν.
Ό Massey, τφ 1837, εν τινι έφημερίδι τής ’Αμερικής, 

αναφέρει τό γεγονός γυναικός τριακοντούτιδος, νευρικής κρά- 
σεως, ήτις εν. ώρα έμφανίσεως τού βορείου σέλαος, έπληρώθη 
αίφνιδίως ηλεκτρισμού, -ούτινος ή παρουσία έξεδηλώθη διά 
σπινθήρων, ότε ή γυνή αυτή ταχέως ήγγισε διά τοΰ δακτύ
λου της τό πρόσωπον τοΰ αδελφού της. Τό φαινόμενΟν τούτο 
διήρκεσεν έπί δύο περίπου μήνας-

Γνκη νπγ^τισθιΐσα. και άναισθητουσά

Άναφέρεταί πρός τούτοις ή περίπτωσις καθ’ ήν, είς παϊς 
γεννηθείς έν τφ χωρίφ τοΰ αγίου Ούρβανοΰ έπί τών μεταξύ 
τής Λοάρης καί Άρδόχης συνόρων, έφαίνετο περιβαλλόμενος 
δι’ύπολεύκου λάμψεως' λεπτά τινα δέ αντικείμενα, οίον κο
χλιαρίου, μαχαιριδίου, έδονοΰντο οσάκις προσεγγίζοντο εις 
τούς πόδας ή τάς χεϊρας τοΰ παιδός, όστις άποθανών έν ηλι
κία εννέα μηνών, άπέπνεε λαμπερούς ατμούς.

’Εσχάτως, ό διάσημος δόκτωρ Fere (έν Σαλπετριερ) έσχε 
τήν ευκαιρίαν νά επισκέπτηται νέαν τινα κυρίαν είκοσιεννέα 
ετών ηλικίας, περί ής αναφέρει τάς έξής παρατηρήσεις του. 
«Οί δάκτυλοι τήςκυρίας Ν... λέγει ό δόκτωρ Fere, έλκουσι 
τά έλαφρά σώματα, οϊον μικρά τεμάχια χάρτου, ταινιών, 
κτλ. Αί τρίχες τής κόμης της, ούχί μόνον παράγουσι σπιν
θήρας, άμα τή έπαφή τού κτενιού πρός τούτοις, .άλλα καί 
γίνονται ανάστατα, συνεπείς τής πρός άνόρθωσιν καί δια- 
στάσεως αυτών άπ’ άλλήλων θέσεώς των. Όπόταν δέ βαμ

βακερόν ύφασμα εφάπτεται τοΰ 
δέρματός της έφ'οίουδήποτε μέρους 
τοΰ σώματος, παράγεται φωτεινή 
τις λάμψις, τά δέ ενδύματα αυ
τής προσκολλώνται ίσχυρώς έπί 
τοΰ πνεύματός της.»

Ό κ. Amat, όστις κατοικεί είς 
τά νότια μέρη τής ’Αλγερίας, πα· 
ρετήρησε πολλάκις ότι έν καιρφ 
θερμότητος καί ξηρασίας κατά τό 
θέρος αί τρίχες τής ούρας τών 
ίππων φυσικώς άπωθοΰνται άλλή
λων καί διίστανταί' σιαράγουσι δέ 
σπινθήρας οσάκις προστρίβει τις 
ελαφρώς αΰτας διά τήςχειρός.Έκ 
τούτου έπιβεβαιοΐ ότι ό περιεχό- 
μενος ενταύθα ηλεκτρισμός είναι 
θετικός.

Πόσα άλλα παραδείγματα δεν 
ήδύνατό τις ετε νά άναφέρη;

Του χρόνου προϊόντος, καί τής 
έπιστήμης προχωρούσης, ή αμά
θεια έλαττούται, -οίπολλοί δέ αντί 
νά έκλαμβάνωσι τά φυσικά φαινό
μενα ώς άγυρτείαν καί απάτην, 
ζητούσιτήν έξήγησιν αυτών πείρα- 
ματικώς. ’Εν τούτοις, πόσοι δεν δυ· 
σπιστοϋσιν έτι είς τον υπνωτισμόν, 
περί ού κατωτέρω θ ’ άναφέρωμεν 
τινά, καί όστις άπεδείχθη ιδιαιτέ
ρα ίπιστήμη ύπό τών απείρων γι
νομένων πειραμάτων ύπό τώνκ.κ.

Charcot, Luys, Richet, Voisin, Fere, Rochas κτλ,. δια- 
σήμων σοφών τής εποχής μας 1 ’Αλλά δεν πρέπει νά λησμο- 
νώμεν ότι ύπάρχουσιν έτι διάνοιαι μή εννοοΰσαι ταΰτα, καί 
άπλοι τινες άδυνατοϋντες νά παραδεχθώσιν ότι ή γη κινείται 
περί τόν ήλιον !

'Οπωσδήποτε όμως ή μαγνητική δύναμις καί τά φαινό
μενα τοΰ ύπνωτισμοϋ είσήλθον πλέον είς το επιστημονικόν 
έδαφος κα θαττον ή βράδιον οΰδείς θ’'άμφιβάλλη περί τής 
ύπάρςεως αυτών.

Είναι ήδη γνωστόν, οποία όμοιότης υπάρχει μεταξύ μυός 
καί συσκευής τίνος καί ότι αύτη είναι ανάλογος
πρός στήλην τοΰ Βόλτα.
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Δέν πρέπει άλλως τε νά λησμονώμεν ότι είς τού; άνωτχ- 
τους οργανισμούς (έγκεφάλ<ρ) ύφίσταται ειδική τις ένέργεια, 
επηρεαζόμενη υφ’ολων τών εξωτερικών έπιδράσεων,δηλαδή 
αί κυψελίδες της φαιδ,ς ούσίας τοϋ εγκεφάλου'ΰπέχουσι τό-' 

* «ον συμπυκνωτών. Καί όντως πάντες οι οργανισμοί δεν έπη· 
ρεάζοντ«ι έξ ίσου, καί «ί; καί ό αύτό; οργανισμός δεν είναι 
πάντοτε διατεθειμένος να ύποστή τάς αύτάς εντυπώσεις.

Έκαστος έξ ημών ακτινοβολεί πέριξ εαυτού νευρικόν τι 
ρευστόν πλέον η ήτταν πυκνόν. Ή δε ζωηρά συμπάθεια δύο 
ατόμων, άτινα κατά πρώτον βλέπουσιν άλληλα, εξηγείται 
διά της εναλλαγής τοϋ ρευστού τούτου, δι ’ ου μεταξύ δύο 
οργανισμών, μεταξύ δύο εγκεφάλων, δύναται νά ύπαρξη με
ταβίβασε; σκέψεως.’Ενίοτε τερετίζει τις διανοητικώςήχον τινά 
μουσικής, ό'ν αϊφνηςκαΐ ανεξαρτήτως τής θελήσεώς του παρα
κείμενος τις γείτων αμέσως <χδεε.

Είναι αναμφισβήτητου ότι, ό κ. Pickman ό διάσημος 
υπνωτιστής (έχων οφθαλμούς καί ώτα στεγανώ; κεκλεισμένα) 
αποδέχεται την έξ άποστάσεως μεταβίβασιν τής σκέψεως 
προσώπου τιν,ος, όστις διανοητικώς τφ επιτάσσει τήν έκτέ- 
λεσιν πράξεώς τίνος. ’Ενταύθα αΰδεμία απάτη εισχωρεί, 
διότι άφοϋ ό κ. Pickman ύπνωτίση εαυτόν, καί ό πλέον 
δύσπιστος ««προικισμένο; δι'ΐσχυράςθελήσεω; δύναται νά τον 
κάμη νά έκτελέση διαταγάς διανοηθείσας άνευ τής έλαχί- 
στηςκινήσεως τώνχειλέων. Ό Cumberland έκράτειτήνχεϊρα 
του πειραματιστοϋ, ό δέ κ. Pickman έστατο ει; αρκετήν 
άπόστασιν άπ ’ εκείνου. Τοΰντεύθεν άποδεικνύεται η ακτινο
βολία τοϋ εγκεφαλικού ρευστού, δπερ ενίοτε ένεργεί έξ άπο· 
στάσεως έκπληκτική;.

Καθ' όσον άφορφ εις τον υπνωτισμόν, δύναταί τις νά 
προκαλέση αυτόν επί ατόμου προδιατεθειμένου, άν«υ τής με· 
σολαβήσεως ούδενός ρευστού, άλλα απλώς διά τής προσεγ- 
γίσεως εις τούς οφθαλμούς τοϋ υπνωτιζόμενου αντικειμένου 
τινός λάμποντος.

Προς παραγωγήν τοϋ ύπνωτισμοϋ μέγας αριθμός μεθόδων 
’ υπάρχει. ■

*0 υπνωτιζόμενος δύναται νά ύποβληθή υπό τοϋ ύπνω· 
τιστοϋ διαδοχικός εί; κατάστασιν ληθαργίας, καταλή
ψια;, υπνοβασίας, καί εύρίσκεται έπομένως εΐς την εντελή 
διάθεσιν του ένεργοΰντος τάς καταστάσεις ταύτας, όστις κέ- 
κεκτηται τήν δύναμιν νά έπιβάλη αύτφ νά καταπίη κύπε- 
λον πλήρες κικίνου ελαίου, έκλαμβάνων αύτο αντί καμ
πανίτου οίνου, νά τον κάμη να διαπράξη κλοπήν, ή έγ
κλημα, νά ΰπογράψη γραμμάτιου κτλ.·

Ή όπισθεν παρατεθεΐσα είκών παρίστησι γυναίκα ύπνω· 
τισθείσαν καί άναισθητοΰσαν είς βαθεϊς νυγμού; τη; χειρός 
της, «ί; ού; ύπεβάλλετο ύπό τοϋ ύπνωτιστοΰ.

’Εν τούτοι; ας σπεύσωμεν νά είπωμεν, ότι απέναντι τού 
καλοϋ ύπάρχει το άακόν, ή αιώνιος άντίθεσις, διότι έί 
δύναταί τις νά θεραπεύση διά τοΰ καλώ; χειριζομενου υπνω
τισμοί τάς νευραλγίας, παραλυσίας κτλ. άνευ σοβαρών ορ
γανικών αλλοιώσεων, πέσας όμως κακάς πράξεις δεν θά δύ- 
νηταί τις νά έκτελέση διά τής χρήσεως τοϋ ύπνωτισμοϋ !

*0 άπειρος αριθμό; τών άνευθύνων Θ’αΰξηΘή οΰτω, καί 
έκτο; τούτου μήπως τά πάντα πέριξ ημών δεν είναι προ
τρεπτικά ; Τά βιβλία, αί εφημερίδες, αί ίπιδεικτικαΐ ειδο
ποιήσεις κτλ. άτινα προσελκύουσι τά βλέμματά μας, δεν 
μάς προτρέπουσιν ε’ν άγνοια μας καί μα; έμφυσώσιν ίν τφ 
έγκεφάλφ μερικά; ιδέας, αΐτινες συνοδεύονται ύπό τών πρά
ξεων ; ,

Τό νά άνατρέφη τις καί νά διδάσκη εν παιδίον,οΰδέν άλλο 
πράττει ή έμφυσά αύτφ ποικίλας ιδέας, αίτινες βραδύτερου 
θά κυριαρχώσι κατά το πλεϊστον μέρος έπί τών ιδεών καί 

I των πράξεων τοϋ ανθρώπου.
Εύ,χόμεθα τό πρακτικόν μέρος τοϋ ύπνωτισμοϋ νά μη 

.γίνηται πρόξενον κακού αντί καλοϋ, διότι έχομεν παραδείγ
ματα, καθ’ <ά ύπνωτισταί καί υπνωτιζόμενοι, αδυνάτουκρά- 
σεως, έγένοντο παράφρονες.

Φ. Π.

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΒΑΡΑ TOJS ΖΕΧΟΙΧ ΚΑΙ ΠΑΡ’ ΠΗΙΝ

Σφαίρα απειρομεγέθης τό καθ’ έαυτήν, άλλα κόκκο; άμ
μου, κάρφος άχύρου σχετικώς πρός τού; γιγαντείους όγκους 
τής απειροπληθούς σωρείας τών κόσμων, ή ήμετέρα γενέτειρα, 
ή Γή, σφενδονισθείσπ εί; τό «χάνε; ύπό ανεξήγητου τής 
Φύσεως ιδιοτροπίας, στροβυλίζεται εν αύτφ προ αιώνων ύπεί- 
κουσα είς νόμους σοφούς, νόμου; μυστηριώδεις, άλλά νόμους 
διέποντας τήν κινησιν καί την ύ.παρξιν, δύναμαι είπείν, τών 
παμπληθών, τών άκαταλήπτφν είς τό ασθενές. πνεΰμά μας 
κόσμων. Ίκέτις άπλή, έρωμένηίσω; τοϋ καλλιμόρφου Απόλ
λωνος στρέφεται περί αυτόν άεννάως, ποθούσα νά τόν φθάση, 
νά πέση είς τάς πυρίνους άγκάλας του, άλλά λόγφ τοΰ άδυ· 
σωπήτου τών νόμων, τών ρυθμιζόντων προαιωνίως τά; κι
νήσεις αυτής, αδυνατούσα νά κορέση τήν επιθυμίαν της.

Έπί τής σφαίρας ταύτης, ύπό τήν ευειδή τής όποιας μορ
φήν έγκλείεται αύτή ή γέαινα, αύτό; ό Ταρταρος, ώριστσ νά 
γεννηθώμεν νά ζήσωμεν καί ν’ άποθάνωμεν : «Γή ει καί είς 
γήν άπελεύσει» κατάτό σοφόν ρήμα τοΰ Ευαγγελίου. Αδιό
ρατου σχεδόν μόριον αυτής, είς σχήμά τι ώρισμένον διαπλα- 
σθέν καί τήν ζωήν μυστηριωδώς έμφυσηθέν, άπετέλεσε τό 
ασθενές, το εφήμερου «είναι» μας. Άλλ’ ή Γή έξ ής, δολίως 
ίσως, άπεσπάσθη τό μόριου τοΰτο, δέν αργεί υά διεκδίκηση 
το κτήμα της· καί τότε έπανερχόμεθα εις αύτήν, έπουλοΰντες 
οΰτω τήν πληγήν, ήν ή εξ αύτή; αποκοπή τοϋ σαρκίου μα; 
τή επέφερε.

Έγεννήθημεν διότι προϋπήρξέν-ήμών, ζώμεν διότι ΰφί· 
σταται έτι, θ’ άποθάνωμεν διότι άποτελοϋμεν μέρος άύτης 
άναπόσπατον. "Ανευ αυτής δεν θά ήτο δυνατόν νά γεννηθώ
μεν, άνευ αύτή; είναι ακατανόητο; ή ύπαρξί; μας. Άλλά 
καί αύτή άνευ ημών θά ήτο άχαρες, θά ητο μονονουχί άχρη
στος. Συνδεόμεθα μετ’ αυτής διά δεσμών άρρηκτων, είναι ή 
κοινή μα; μήτηρ, είναι ή αιτία τής σωματική; μας ΰπάρξεως, 
είναι ό σπουδαιότερο; λόγο; δι’ δν δικαιούμεθα νά καλώμεν 
άλλήλου; άδειους.

Τις λοιπόν δύναται ν ’ άρνηθη, ότι πρώτον μέλημα παντός 
οπωσδήποτε επιθυμούντο; τήν έαυτοϋ πνευματικήν μόρφωσιν, 
δέον νά ή ή σπονδή αυτών τών άφορώντων τήν κοινήν μα; 
μητέρα; Τις δύναται ν’ άρνηθη ότι είναι αρκούντως κωμι
κόν τό πάθημα τοϋ αρχαίου εκείνου φιλοσόφου, όστις, βλέ- 
πων τρν ουρανόν ένφ έβάδιζεν, ένέπεσεν εί; παρατυχόν φρέαρ, 
ή δέ προσδραμοϋσα εΐ; τάς κραυγά; του γυνή, τφ είπε λίαν 
προσφυώς- <ιάφ' ον, ευλογημένε μου, όόν ε’ζευρες τί είναι 
»~'μπροστά ’ς τά μάζ>α σου, τί γύρευες ’ς του Ουρανό ;» Τί; 
δύναται ν’ άρνηθη οτι ή διδάσκουσα πάντα ταΰτα, τά τήν 
μητέρα μα; άφορώντα Γεωγραφία, είναι άπαραίτητος «αντί 
τφ άνεπτυγμένφ άνθρώπφ καί ότι, άν δέυ κατέχη αύτη τήν 
πρώτην θέσιν, άν δεν είναι τό enfant-g&te τής επιστήμης, 
ειναε όμως είς τών σπουδαιότερων αυτής κλάδων;

Άλλά, δεν εννοώ τήν Γεωγραφίαν κατά τήν στενήν έν
νοιαν καί ύπό τήν αόριστον μορφήν ύφ’ ήν είναι γνωστή 
έν τή πτωχή μα; πατρίδι, έν ή δεν τολμώ νά είπω ότι εύρί- | 
σκιται «ΐ; τά σπάργανα διότι Θά ήτο πολύ. Έν Έλλάδι ή | 
γεωγραφία είναι πράγμα έντελώς άγνωστον, είναι φυτόν μή I 
έγκληματισθέν έτι· διότι δεν δύναμαι βέβαια άνευ έρυθή- 
ματο; νά ονομάσω σπουδήν γεωγραφίας τά άθλια άναμα- 
σήματα τών ονομάτων ολίγων πόλεων ποταμών ή σρέων ή 
τάς επαχθείς άποστηθίσεις σωρείας αριθμών, άπερ ό άτυχή; 
μαθητής τών Ελληνικών εκπαιδευτηρίων, άπό τών κατω- 
τάτων μέχρι τών άνωτάτων, ύποχρεοϋται ν ’άπαγγέλλη άσυ- 
νειδήτως πρό τοΰ ισάκις αύτφ άμαθοΰς διδασκάλου του, όμοι· | 

1 άζων έν τή περιστάσει ταύτη «ρό; τού; άμαθεί; εκείνου; ίε- I 
ρεΐς, οιτινε; γνωριζουσιν έκ μνήμη; πλεϊστα χωρία τή; γρα- 1 

| φής χωρίς έν τούτοι; νά έννοώσι μηδε μιάς καν λέξεω; τήν I 
| σημασίαν. I
I Έν Έλλάδι ή Γεωγραφία θεωρείται τι πάρεργον, θεω— ■ t

ρεϊταί τι όλως παρέλκον έν τή πνευματική διαμορφώσει τοΰ 
ελληνος σπουδαστοϋ καί. τή άληθείγ, ολίγον λείπει να κηρυ- 
χθή προαιρετική ή έκμάθησις αυτής- ώ; δ’ αύτη σήμερον γί
νεται θά’ήτο τούτο ευχή; όντως έργον. Δεν κατενοήθη εισέτι 
παρ’ήμίν ότι ή Γεωγραφία είναι ολόκληρος επιστήμη καί 
μία μάλιστα τών σπουδαιοτάτων καί εύρυτάτων επιστημών 
διά τοΰτο καί γεωγράφους ούτε ίχομεν ούτε είναε πιθανόν ότι 
Ταχέως θ’ άποκτήσωμεν· διότι καί άν ύπάρχωσί τινες μετά 
ζήλου άξιομιμήτου άληθως μοχθοϋντε; εί; τήν καλλιέργειαν 
τοϋ μεγαλόπρεπου; τούτου δένδρου, έλάχιστα κατωρθοϋ- 
βιν άτι οντες ήναγκαομένοι νά παλαίωσι πρός πλεϊστα έμ- 
πόδια ηθικά τε καί υλικά καί ΐδί? πρό; τήν εντελή αδια
φορίαν τοΰνεωτέρου Έλληνος πρό; πάσαν γεωγραφικήν ανά- 
πτυξιν πάντα δέ ταΰτα, έχοντες μόνα έφόδια τήν αγαθήν 
των θέλησιν καί τήν πρό; τήν ώραίαν ταύτην επιστήμην κλί· 
σιντων. Καί έχομεν καθήκον πλήρη ν’ άποδώσωμεν δικαιο
σύνην τφ διαπρεπεϊ τής «Ακαρνανίας» συγγραφεί Γερμανφ 
γεωγράφφ καί έθνολόγφ κυρίφ Ε. Oberhumaier, όστις, 
μετά τήν εσχάτως έξενεχθεϊσαν ευμενή του κρίσιν περί τοΰ 
οντω; χρησιμωτάτου έργου τοϋ χ. Άντ. Μηλιαράκη—ένό; 
τών διαπρεπέστερων έκ τών παρ’ ήμΐν γεωγραφούντων— 
«.ΝεοεΛΛηνιχή γεωγραφική φιΛοΛογία*,  έπάγεται τό συμπέ
ρασμα, ότι «ό ‘Ελληνικός λαός δεν φαίνεται αισθανόμενος 
»είσέτι άρκιτά τήν άνάγκην γενικωτέρας γεωγραφικής μορ- 
»φώσεως», όπερ εξάγει έκ τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών είς τήν 
γεωγραφίαν τών Έλλην. χωρών άναφερομένων συγγραμμά
των έν παραβολή πρός τό λίαν ευάριθμον τών περί τών ξένων 
χωρών πραγματευόμενων, όπερ ό Γερμανό; επιστήμων ονο
μάζει «Ααμπρόν τεκμήριου τή; φιλοπατρία; τών σημερινών 
Ελλήνων», άλλ’όπερ συντείνει, ώ; δικαιότατα προστίθησιν 
ευθύς κατωτέρω, είς τήν «ύπερτίμησιν τών ιδίων πλεονεκτη
μάτων, ήτις συχνότατα παρατηρεϊται παρά τοΐς εόπαιδευ- 
τοτέροι;τών Ελλήνων», προερχόμενη εκ τή; μονομερούςτών 
πραγμάτων άντιλήψεω; καίτή; άτελοΰς γνώσεως τών ξένων, 
•ήτις φυσικώς συνεπάγεται τήν επισφαλή ίκτίμηαιν τών ίδιων.

Τή άληθείι»:, είνε αυτόχρημα αίσχος έν τή χώρα ταύτη, 
τή πατρίδι πάση; επιστημονική; άληθείας, τή γενετείρ<γ το· 
σούτων σοφών, έν ή ίπιστημαι καί τέχναι άνεφύησαν ούτως 
είπεϊν αυτομάτως, τή πατρίδι τοΰ Παυίανίου καί τοΰ Στρά
βωνος καί τών νεωτέρων έτι Μελετίου καί Κούμα, νά ήμεθα 
τόσφ τυφλοί καί νά εύρισκώμεθα έν τοιαύτη παχυλή αμα
θείς ώς πρός τάς γεωγραφικά; σπουδάς.

Έν Εύρφπη ή σπουδή τής Γεωγραφία; Ιφθασεν ει; τό 
ζενίθ τή;τελειότητο;.Έν Γαλλία μόνον ΰπάρχουσι γεωγραφικαί 
έταιριΐαι περί τά; είκοσι καί έκδίδονται γεωγραφικά περιοδικά 
πλείονα τών είκοσι πίυτε' καί είς τά λοιπά δέ κράτη τής Ευ
ρώπης ή έπιστήμη αύτη κατέχει σημαντικήν θέσιν. Εί; αύτό 
τό Σύόη'ΰ τής Αυστραλία;ίδρύθη ύπό τών Άγγλων άποίκων 
Γεωγραφικό; Σύλλογο; ύπό τήν έπωνυμίαν «Βασιλική Γεω
γραφική Εταιρεία τής Αυστραλίας», δαπάναις τοΰ όποιου 
μάλιστα πρόκειται νά γίνη ή ύπό τά; διαταγάς τοΰ διαπρε
πούς τή; Σουηδία; έπιστήμονο; κ. Έιρκ Νόρδενσκίολδ διά 
τό προσεχές φθινόπωρου παρασκευαζόμενη μεγάλη ίκδρομή 
είς τόν Νότιον Πόλον. Εί; αύτό τό Μεξικόν, τό ‘Ρίον—Ία- 
νέίρον, τήν Λίμαν, τό Βουένο;-Άύρες τή; Αμερικής, είς 
αύτό τό Τόκιο τής’ίαπωνίας ύπάρχουσιπολυμελή γεωγραφικά 
σωματεία ευδοκιμώ; εργαζόμενα καίάριθμοϋντα μεταξύ τών 
μελών αυτών διαπρεπείς τοΰ αίώνό; μα; επιστήμονας. Καί 
έν 'Ελλάδι, έξ ής έπήγασαν ώς άπό κοινής εστίας πάντα τά 
σήμερον λαμπρόνοντα τήν Εσπερίαν φώτα, αί γεωγραφικαί 
σπουδαί, οφείλομεν νά όμολογήσωμεν τήν πίκραν άλήθειαν, 
εινε σχεδόν όλοτελώς άγνωστοι!

Κατα τά; πρώτα; ημέρας τοϋ προσεχοϋς ’Απριλίου συν
έρχεται έν Βιέννη τό 9ον γεωγραφικόν Συνέδριον, κύριον 
σκοπόν εχον τήν ερευνάν τή; ένεστώση; καταστάσεως τών 
περί της Έλλην. Χερσονήσου γεωγραφικών γνώσεων. Καί έν 
τούτοις είς τό 'συνέδριον τοΰτο,ού κύριον μέλημα τά τήν ήμε· 
τέραν χώραν άφορώντα,ή Ελλάς, ή μήτηρ τη; έπιστήμης, 
ή έστία τών γραμμάτων, ή γενέτειρα τών σοφών διδασκάλων 

τής Οικουμένης,δέν θά στείλη άντιπρόσωπον διά τόν απλού· 
στατον λόγον ότι.... δέν έχει!' .

Δυστυχώς δέν κατενοήσαμεν είσέτι ότι πασαι αί έπιστή· 
μαι συμβληθείσαι, ούτως είπείν, καί συμπράξασαι, άπετέλε- 
σαν τό περικαλλές οικοδόμημα, τής Γεωγραφίας· καί όντως, 
ποϊα έκ ταύτης διδάγματα δέν θ’ άρυσθή ό γεωΛόγος σπου· 
δάζων τήν φυσικήν διαμόρφωσιν τοΰ εδάφους τής σφαίρας 
μας κατά τάς διαφόρους αΰτής χώρας: Ποία δέν θ ’ άρυ
σθή ό βοτανικός, 0 ζωολόγος, ό ύρυχτο.1ύγος διεξερχόμενος 
είς τούς καθέκαστον τόπους,τά τόν κλάδον του άφορώντα; 
Ποία ό γεωπόνος, ό έμπορος ή ό βιομήχανος έκμαθάνοντε; 
ποϋ γή; τά προϊόντα τά είς την έχυτών βιοτεχνίαν άναγκαι · 
οϋντα παράγονται καί πώς καλλιεργούνται ή κατεργάζονται ; 
Ποϊα ό φυσιολόγος, ποία ό τήν κοσμογραφίαν καλλιεργών, 
σπουδάζοντες τήν ύπό πάσαν έποψιν ύφήν τής σφαίρας μας, 
τό κλίμα, τό έδαφος, τά προϊόντα, τήν μετεωρολογίαν αυτής; 
Ποϊα ό εθνογράφος μελετών διά τής Γεωγραφίας τούς χαρα
κτήρας, τάς παραδόσεις, τά ήθη καί τά έθιμα τών λαών τής 
γή; μα; ; Ποϊα ό φιλόλογος ή ό γλωσσολόγος σπουδάζων τά; 
πολυπληθείς τή; οικουμένης διαλέκτου; καί συγκρίνων αυτά;· 
καίτίναςέκ τής συγκρίσεως ταύτη; συγγένειας δ.έν θέλει άνευ· 
ρει μεταξύ τών παντοδαπών έθνών τής Ύφηλίου; Ποια ά 
θεολόγος μελετών τά απειροπληθή μέν εί; τό αύτό όμως 
άποβλέποντα, (τήν λατρείαν ενός ύπερτάτου οντος, τής προ· 
σωποποιήσεως δήλον ότι τοΰ «μή περαιτέρω^ τών άνθρωπί- 
νων γνώσεων), ποικίλα τών φυλών τοΰ άνθρωπίνου γένους 

! θρησκεύματα ; Ποϊα ό ιστορικός παραβάλλων τήν σημερινήν 
πρό; τήν πάλαι τών διαφόρων εθνών κατάστασιν; Ποϊα ό 
ιατρός ερευνών τάς ένδημούσας έκασταχοΰ άσθενείας καί έστιν 
δτε συμβουλευόμενο;, δύναμαι είπεϊν, τά παρά τοϊς διαφό· 
ροις λαοϊς, πιπολιτισμένοις ή μή, Έλλησιν ή βαρβάροις θε
ραπευτικά μέσα ; Ποϊα ό νομικός τέλος συσχετίζων καί συγ
κρίνων τά; πολυειδεϊς τών λαών τής οικουμένη; νομοθεσία;, 
τά; εγγράφους ή μή, τάς σοφάς ή άσοφου; ;

Άλλά περί πάντων τούτων καί πλιίστων άλλων, ών μα· 
κρά καί ανιαρά ή άπαρίθμητι;, πραγματεύεται, συνοπτικώς 
ή έν έκτάσει, ή επιστημονική γεωγραφία, τέρπουσα άμα και 
δ.δάσκουσα, πλουτίζουσα τόν νοϋν δι’ ανεκτίμητων θησαυ
ρών καί καθιστώσα πάντα τη; λάτριν καί θιασώτην, δι’ έαυ· 
τή; καί μόνης, άληθή πανεπιστήμονα !

('Αβήνη«ςν, Ιανουάριος 1891) Ηλ. I. Οικ.

-Α. ΚΓ <Β> Π Ν
Ποτέ μή λέγη; θέλω πράξέι προσεχώς πάν ό,τι ή κρίσις 
ή συνείδησίς σου σοί ύπαγορεύει νά πράξης πάραυτα. ΊδεI η .....

τήν φύσιν, ουδέποτε αύτη άναβάλλει. "Οταν φθάση ό κατάλ- 
ι ληλος καιρό; ινα άνοίξωσιν οί κάλυκες, άνοΐγουσιν.’ όταν πρέ· 
«η νά πέσωσι τά φύλλα τών δένδρων πίπτουσιν. "Γψωσον τό 
βλέμμα πρός τόν ουρανόν ίδέ τά ουράνια σώματα*  οποία 
τάξις καί άκρίβεια βασιλεύει μεταξύ αυτών I ’Ανατέλλουσι 
καί δύουσι τακτικώτα καί άνευ τηςέλαχιστη; αναβολή;· άλλά 
καί αυτοί άκόμη οί κομήται μολονότι ιδιότροποι, φυλάττουσι 
τά; διατάξεες των,αί δέ εκλείψεις είναι άκριβεϊ; μέχρι λεπτοϋ. 
Δεν ΰπάρχουσι χρονοτριβαί εί; οΰδεμίαν τών τοΰ παντός κι
νήσεων, αιτινε; διετάχθησαν ύπό τής άπολύτου Θελήσεώς 
τοϋ Πλάστου. Βραδύτη; τις μεταξύ τφν αστέρων δύναται νά 
προξενήση τήν καταστροφήν τοϋ άπειρου συστήματος· βρα- 
δύτης εί; τάς εργασίας τή; φύσεως έπί τής γή; ταύτης δύνα
ται νά έπιφέρη λιμόν, λοιμόν καί καταστροφήν εις τήν αν
θρωπότητα. Ουδέποτε λέγε κροσεχ&ς άρζομαι οίκονομύν, 
ίΐ θέΛω μττανοησιι, διότι ίσως θέλει είσθαιπολύ άργά· έχε ύπ’ 
όψιν τήν σπουδαίαν αλήθειαν, τήν διδασκομένην ύπό τής 
Ιστορίας τών εθνών, τών άρχόντων καί τών ιδιωτών, ότι κατά 
τά τρία πέμπτα τουλάχιστον το προσεχώς είναι πο^Ιν αργά.

X
‘Ο ίχων πνεύμα δύναται πολλάκι; νά ηναι άνόητος άν

θρωπος, ουδέποτε όμως ό έχων κρίσιν. Μωϋβής·
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Ή άνάμνησις τής ύποσχέσεώς του εγκαίρως τφ 
έπέλθει. Ήτο ήναγκασμένος νά μή κάμη ουδέποτε λόγον 
πρός τήν θυγατέρα τοΰ Τζών Οΰάτκινς περί τοΰ ονείρου, 
όπερ είχε'φαντασθή, διότι παραβαίνων τόν λόγον του θά 
έκρίνετο άξιος περιφρονήσεως.

Ταΰτοχρόνως όμως, ήσθάνετο πόσον ή πρόθεσις αΰτη τής 
. αμέσου άναχωρήσεως, οϋτω στιγμιαίως συλληφθείσα ύπό τήν 

έντύπωσιν τής αποτυχίας, ητο χυδαία, άγρια σχεδόν. Τφ 
έφαίνετο αδύνατον νά εγκατάλειψη ούτως, άνευ προειδοποιή· | ρήσεως των καί νά βεβαιωθή ότι ό γενναίος νεανίας ηΰδο- 
σεως, άνευ προθεσμίας, τό χά- 
ριεν εκείνο πλάσμα τό οποίον 
ήγάπα καί όπερ ήσθάνετο δι ’ 
αυτόν-—καί τούτο ήτο φανε
ρότατου— συμπάθειαν τόσφ 
ειλικρινή, τόσφ βαθεϊαν !

Ή άπόφασις αΰτη, ή πρό 
δύο ωρών επιβαλλόμενη αύτφ 
ώς άνάγκη ακατάβλητος, ήδη 
τφ ένέπνεε τρόμον. Οΰδ’ έ- 
τόλμα καν νά όμολογήση ταυ- , 
την...

Αίφνης ήλλαξε γνώμην.
— Όμίλών περί άναχωρή- 

σεως, δεσποινίς Άλικη, είπε, 
δεν εννοώ ότι αναχωρώ αυτήν 
■τήν πρωίαν... ουδέ σήμερον 
καν... "Εχω ακόμη νά κρα
τήσω μερικάς σημειώσεις . . . 
νά συμπληρώσω μερικάς προ
ετοιμασίας ! ·.. Έν οί^δήποτε 
περιπτώσέι,θά λάβω τήν τι
μήν νά σάς έπανίδω καί συνο
μιλήσω μεθ’ύμών... περί τών 
σπουδών σας!

Μεθ’ ό στρέψας άποτόμως, 
έφυγε» ώς τρελλός· έπανήλ- 
θεν είς τήν καλύβην του, έρρί- 
φθη έπί τύϋ ξυλίνου |δράνου 
του, καίήρξατο βαθέως σκε- 
πτόμενος. Ή ολη σειρά τών 
ιδεών του μετεβλήθη.'

— Ν’ άπαρνηθώ τόσην χάριν, δι’ ελλειψιν ολίγων χρη
μάτων! διελογίζετο. Νά άφήσω τήν παρτίδά είς τήν πρώ- 
την δυσμένειαν ; Είναι τούτο άρα γε τόσον γενναϊον, όσον 
τό φαντάζομαι; Δέν θά ήτο προτιμότερον νά θυσιάσω προ
λήψεις τινας καί νά προσπαθήσω νά καταστώ άξιος αυτής ;. ·. 
Τόσοι καί τόσοι κάμνουν περιουσίας, έν διαστήματι μηνών 
τινων, άναζητοΰντες άδάμαντας!... Διατί δέν κάμνω τό 
αυτό; Τις μ’ εμποδίζει καί έμέ ν’ άνασκάψω ένα λίθον 100 
καρατίων, ώς έγένετο καί εις άλλους ; ή καλήτερα ν ’ άνα- 
καλύψω'έν νέο» διαμέρισμά; Άλλως εγώ έχω άναμφιβόλως 
περισσοτερας θεωρήτικάς καί πρακτικάς γνώσεις άπό τούς 
πλείστους τών ανθρώπων αυτών ! Διατί. ή επιστήμη δέν θά 
μέ έδιδεν ο,τι ή εργασία ύπό μικράς τύχης βοηθουμένη έδω
σε», είς αυτούς; Καί τό κάτω-κάτω έπί τέλους δέν έχω 
νά χάσω τίποτε σπουδαίο», δοκιμάζω» !... Μάλιστα, στη-

έπί τής αποστολής μου, ίσως δέν είναι άνω- 
π>άσω. τήν άξίνην καί νά δοκιμάσω τό τοΰ με- 
έπάγγελμα. Καί έάν επιτύχω, έάν πλουτίσω

/

Atr ivrou οιι άι-αχωρω αντ'ηχ ti/r πρωίακ...

ριζόμενος 
φελές νά 

ταλλευϊοΰ 

δι’ αΰτοΰ τοΰ αρχικού τούτου τρόπου, τις οίδε» άν ό Τζών 
Οΰάτκινς δέν θά ένέδιδε καί δέν θά παρητεϊτο της πρώτης 
αΰτοΰ άποφάσεως;

Ό Κυπριανός ήρχισε καί πάλιν νά περιπατή έν τφ έργα-■ 
στηρίφ του’ άλλά την φοράν ταύτην οι βραχίονες του ήσαν 
αδρανείς, μόνη δε ή σκέψι; του ένήργει.

Αίφνης έστη, έλαβε τόν πίλον του καί έξήλθε.
"Ελαβε την ατραπόν την φέρουσαν πρός την πεδιάδα, διευ— 

θυνόμενος μεγάλοις βήμασι πρός τό Βανδεργαάτ-Κόπζ.
’Εν διαστήματι ήττονι μιάς ώρας, έφθασε.
Την στιγμήν εκείνην οί μεταλλευταί είσήρχοντο καθ'ομά

δας εις την κατασκήνωσιν διά τό δεύτερόν των πρόγευμα. 
Ό Κυπριανός, έπιθεωρών πάσας τάς ήλιοκαεϊς έκείνας μορ- 
φάς, ήγνόει εις ποιον έπρεπε ν’ άπευθυνθή ίνα λάβη τάς 
άναγκαιούσας αύτφ πληροφορίας, ότε άνεγνώρισεν έν όμιλίφ 
τινι την τιμίαν μορφήν τοΰ Θωμά Στιλ, τοΰ τέως εν Λανκα- 
σάϊαρ μεταλλευτοΰ. Δίς η τρις ήδη, έσχε τήν ευκαιρίαν νά 
τόν συνάντηση άπό της έκ Γρικαλάνδης συγχρόνου άναχω- 

κίμει προφανώς, ώς έμαρτύ- 
ρουν άποχρώντως ή εΰανθής 
μορφή του, τά άπαστράπτοντα. 
καινουργή ένδύματά του καί 
προ πάντων ή πλατεία χαλ- 
κή ζώνη ή περιβάλλουσα την 
όσφύν αύτοΰ.

Ό Κυπριανός άπεφάσισε νά 
τόν πλησιάση και νά τώ άνα- 
κοινώση τά σχέδιά του—όπερ 
καί έπραξε δι’ολίγων λέξεων.

— Νά ένοικιάσετε εν κλαίμς; 
Ούδέν ιΰκολώτερον, άρκεϊ νά 
έχετε χρήματα! τφ άπήντη- 
σεν ό μεταλλευτής. Είναι μά
λιστα 1ν δι’ ενοίκιο», πλησίον 
εις τό ίδικόν μου 1 Με 400 
λίρες στερλίνες*,  τό πέρνετε! 
Μέ πέντ 'έξ Μαύρους,οίτινες 
θά σκάπτουν διά λογαριασμόν 
μας, είσθε ασφαλής ότι θά 
«κάμνετε» τουλάχιστον επτα
κοσίων ή οκτακόσιων φράγκων 
άδάμαντας, καθ’ εβδομάδα.

1 Εργαλείου χ_ρησιμίύουτος πρός διαγνοίϊΐν τής χλίσεωςτβΰ έ8ά<ρους . Σ.Μ<»
a Άχριδώς 0 γρ. 2052.

— Ναι, άλλα δεν έχω 
10,000 φράγκα, καί δεν κέ- 
κτημαι ούτε ενα, τόν πλέον 
άσήμαντον Μαΰρον ! ειπεν ά 
Κυπριανός.

— "Ε! τότε αγοράσατε εν 
μερίδιον «κλαίμς» τίνος —'έν 
ογδοον ή μάλλον έν έννεαδε*  

κατημόριον — καί έργασθήτε το ό ίδιος! Χίλιες δραχμές 
φθάνουν δι’αΰτή τή δουλειά.

— Αυτό συμβιβάζεται μέ τά οικονομικά μου, άπήντησεν 
ό νεαρός μηχανικός. ’Αλλά σείς, κύριε Στιλ, πώς έκάματε; 
Είμαι πολύ περίεργος! "Ηλθατε έδώ μέ κεφάλαιον;

— Ήλθα μόνο μέ τούς βραχίονας μου καί μέ τρία μι
κρά χρυσά νομίσματα είς τήν τίε’.τηχ, ύπέλαβεν ουτος. 
Άλλ’έστάθην τυχηρός. Είργάσθην κατ’ άρχάς μέ συμφωνία 
νά απολαμβάνω τό ήμισυ έπί ένός ογδόου, ουτινος ό ιδιόκτη
της έπροτίμα νά μένη είς τό καφενεΐον παρά νά άσχολήται 
είς τάς ύποθέσεις του. Συνεφωνήσαμεν όπως διαμοιρασθώμεν 
τάς έργασίας—αΐτινες καί ιπήγαν λαμπρά — καί μάλιστα 
ευρήκαμεν ένα λίθον πέντε καρατίων, τόν οποίον έπωλησαμεν 
200 λίρες στερλίνες! "Επειτα έβαρύνθην νά έργάζωμαι διά 
τόν χασομέρη εκείνον, καί ήγόρασα έν δέκατον έκτον, τά 
όποιον έδούλεψα μόνος μου. ’Επειδή όμως δεν άνευρο» έν 

•αύτφ ή μικρά μόνον πετραδάκία, τό έξεποίησα πρό 10 ημε
ρών. ’Εργάζομαι τώρα πάλιν, διά τά ήμισυ, άλλά δέν 
■έβγάΛαμί τήν πρώτη» έβδομάδα ή 5 μόνον λίρας.

— Έάν εΰρισκον κανέν καλόν μέρος κλαίμ ν’ αγοράσω, 
-οχι άκριβό πολύ, συνεταιρίζεσαι μαζή μου νά το έκμεταλλευ- 
•θώμεν ; ήρώτησε» ό νέος μηχανικός.

— Ευχαρίστως, άπήντησεν ό θωμάς Στιλ. Ύπό ενα όρον 
όμως: ό,τι θά εύρίσκη καθένας, θά είνε ίδικόν του. Δέν τό 
κάμνω τούτο διότι δυσπιστώ πρός ύμάς, κ. Μερέ! Άλλά 
βλέπετε, άφ’ ότου είμαι έδώ, παρετήρησα, ότι σχεδόν πάν
τοτε χάνω είς τούς συνεταιρισμούς, διότι τό φτιάρι καί ή 
άξίνη ξέρουν μέ ποιόν έχουν νά κάμουν, καί γι’ αύτό δου
λεύω δοό καί τρεις φορές περισσότερον άπό τούς άλλους!

— Αυτό είναι δίκαιον, άπήντησεν ό Κυπριανός.
— Ά! έκαμεν αίφνης ό Λαγκασιαρινός, διακόπτων. Μου 

ήλθε μια ιδέα καί καλή!... Νά έπέρναμε καί οι δύο ενα 
άπό τά κλαίμς τοΰ Οΰάτκινς...

— Πώς, έν’ άπό τά κλαίμς του; Καί μήπως δλον τό 
•έδαφος τοΰ Κόπζ δέν είναι ίδικόν του;

---- Βεβαίως, κύριε Μερέ, άλλά ’ξεύριτε, ότι ή ’Αποικιακή 
Κυβέρνησες άμα έννοήση ότι εύρέθη άδαμαντοφόρον διαμέρι
σμά, κάμνει κατάσχεσιν... Αΰτη είναι ήτις'διευθύνει τό κτη
ματολόγιο» τών κλαίμς, κρατούσα δι’ έαυτήν τό μεγαλήτε- 
ρον μέρος τής άξίας τής παραχωρήσεως καί άφίνουσα τφ 
■ιδιοκτήτη έν μόνον ώρισμένον έσοδον. Τό βέβαιον όμως εί
ναι, ότι τό έσοδον αυτό, όταν τό Κόπζ είναι τόσφ ευρύ 
όσον αυτό έδώ, δέν είναι ευκαταφρόνητο», άφ’ετέρου δέ ό 
ιδιοκτήτης έχει διαρκώς τήν προτίμησιν τής έξωνήσεως τό
σων κλαίμς, όσα δύναται νά έργασθή. Καί τούτο συνέβη 
ακριβώς μέ τόν Τζών Οΰάτκινς. "Εχει πολλά διαμερίσματα, 
άτινα έκμεταλλεύεται, εκτός τής απρόσοδου ιδιοκτησίας του 
όλου μεταλλείου. Δέν ήμπορεί όμως νά τά έργασθή, ώς έπι- 
■θυμεί, διότι ή ποδάγρα τόν εμποδίζει νά έρχεται έπί τόπου 
καί νομίζω πώς θά εύρητε εύνοϊκούς όρους, έάν τφ προτεί
νετε ν’άγοράσετε εν.

— θά έπροτίμων ή διαπραγμάτευσις νά έγίνετο μεταξύ 
σου καί εκείνου, άπήντησεν ό Κυπριανός.

— Δέν έχω καμίαν άντίρρησιν, ύπέλαβε ό Θ. Στιλ. Δυ
νάμεθα μετ’ ολίγον νά τά εχωμεν τελειώσει!

Μετά τρεϊς ώρας, τό ΰπ’άριθ. 942 ήμισυ κλαίμ δεόντως 
σεσημασμένου διά πασσάλων καί διαγεγραμμένον έπί τοΰ 
σχεδίου, ένοικιάζετο καθ’ όλους τούς τύπους είς τούς κ. κ. 
"Μερέ καί Θωμάν Στιλ, έπί καταβολή άσφαλίστρου έξ 90 
λιρών1 καί προκαταβολή είς χεϊρας τοΰ είσπράκτορος του φό
ρου επιτηδεύματος. Άλλως τε ήτο είδικώς συμπεφωνημένον 
έν τφένοικιαστηρίφ, οί δωρεοδόχοι νά διανέμωνται μετά τοΰ 
Τζών Ούάτκινς τάς προσόδους τής έκμεταλεύσιώς του καί νά 
'εγχειρίζουν λόγω τοΰ «royalty» τούς τρεϊς πρώτους άδά- 
•μαντας, άνω. τών 10 καρατίων, οΰς θά εΰρισκον αύτοί. Οΰ· 
-δέ» έδείκνυεν ότι ή περίπτωσις θά παρουσιάζετο- άλλά τέλος 
ητο δυνατόν —τά πάντα ήσαν δυνατά.

Έν συνόλφ, ή ύπόθεσις ήδύνατο νά θεωρηθή ώς έξάιρέ- 
τως καλή διά τόν Κυπριανόν, τοΰτο δέ καί ειπεν είς αυτόν 
ό κ. Οΰάτκινς μέ τήν συνήθη αύτφ ειλικρίνειαν, μετά τήν 
ύπογραφήν του συμβολαίου, συνδιαλεγόμενος μετ’ αΰτοΰ.

—· Καλά έκαμες καί τό άπεφάσισες παιδί μου! είπε, πλήτ- 
των αυτόν έπί τοΰ ώμου. "Εχεις ικανότητα ! Δέν θά έκ- 
πλαγώ άν καταστής είς τών καλλιτέρων μας μεταλλευτών 
έν Γρικαλάνδη !

Ό Κυπριανός διεϊδεν έν τοϊς λόγοις αΰτοΰ εύτυχή διά τό 
•μέλλον οιωνόν.

Ή δέ δεσποινίς Οΰάτκινς, ήτις ήτο παρούσα κατά τήν 
συνέντευξήν είχε τόσον καθαράν ακτίνα εις τούς γλαυκούς 
■οφθαλμούς της ! "Οχι ! Ήτο άδύνατον νά πιστεύση τις ότι 
τήν πρωίαν διήλθε κλαίουσα.

Άλλως τε διά σιωπηράς συμφωνίας άπέφυγον πάσα» έξή- 
γησίν τής θλιβεράς πρωινής σκηνής. Ό Κυπριανός έμενε

1 2,250 φ^άγχων. 

προδήλως ΐν Γρικαλάνδη, όπερ έν συνόλφ καί τό οΰσιώδες. 
Ο νεαρός μηχανικός άνεχώρησε άνεκουφισμένος, ίνα προε

τοιμάσει τά τής μετοικησίας, φέρων μόνον ένδύματά τινα έν 
έλαφρφ μαρσίπφ (βαλίζφ), καθ’ ότι έσκέπτετο νά εγκα
τασταθή ύπό τήν σκηνήν, είς Βανδεργάατ-Κόπζ καί όπως 
έπιστρέφη είς τό ΰποστατικόν καί διέρχηται εκεί τάς ώρας 
τής σχολής του.

.· V ■
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Άπό τής πρωίας τής επαύριον οί δύο συνέταιροι ήρξαντβ 
τών εργασιών των. Τό διαμέρισμα αυτών έκιιτο παρά τόν 
περίβολον τοΰ Κόπζ καί έδει νά ήτο πλούσιον, έάν ή θεωρία 
τοΰ Κυπριανού Μερέ εϊχιτο αλήθειας. Δυστυχώς, τό διαμέ
ρισμα τοΰτο ειχεν ήδη έκμιταλλευθή καί κατεφέρετο πρός τ*  
σπλάγχνα τής γης μέχρι βάθους 50 καί έπέκεινα μέτρων. 
Ύπό τινας έν τούτοις έπόψεις είναι τοΰτο πλεονέκτημα, 
επειδή οί εΰρίσκοντες διά τίνος στάθμης*  πλέον χθαμαλόν 
το μέρος των τών άλλων γειτονικών διαμερισμάτων, επωφε
λούντο,κατά τόν εγχώριον νόμον,έξ όλων τών γαιών καί συ
νεπώς εξ όλων τών άδαμάντων, οίτινες ήδύναν^ο νά περιπέ- 
σωσι έκ τών πέριξ έκεϊ. I'

Ή εργασία ήτο άπλουστάτη. Οί δύο συνέταιροι ήρξαντβ 
κατά πρώτο» άποσπώντες διά τοΰ λοστοΰ καί τής σκαπάνης 
ώς οίόν τε κανονικώςποσότητά τινα χώματος.Άμα δέ τοΰτο 
έγίνετο, ό είς άνήρχετο είς τήν άκρα» τοΰ μεταλλείου και 
ελκυε κατά μήκος τοΰ σιδηρού κάλω τούς άρυτήρας (κου
βάδες) έκ τής γής, έκ τοΰ βάθους τής όποιας τφ άπεστέλ- 
λοντο. ·

Τό χώμα τοΰτο μετεφέρετο κατόπιν διά δίτροχου αμα
ξιού είς τήν καλύβην τοΰ Θωμά Στιλ. Έκεϊ,άφοΰ έπατιϊτο 
βαρέως διά χονδρών πασσάλων, άφηρουντο οί άχρηστοι χά- 
λικες, τό διεπερων διά ψιλής χμισάξιας πέντε χιλιοστομέτρων 
περιφέρειας διά ν αποχωρίζονται οί μικρότεροι λίθοι, οΰς έξη- 
ταζεν έκάτερος προσεκτικώς, πριν ή τάρίψουν είς τάσκύβαλα. 
.Τέλος τό χώμα έκοσκινίζετο έν κοσκίνω λίαν πυκνφ διά νά 
διαχωρισθή ή κόνις, καθιστάμενου οΰτω dta^sxior.

Όταν διεσκορπίζετό τό χώμα έπί τής τραπέζης, πρό τής 
όποιας έκάθηντο οί δύο μεταλλιυταί, ώπλισμένοι μέ είδός 
τι ξέστρου, κατεσκευασμένου έκ τεμαχίου λευκοσιδήρου, τό 
,έξήταζον λίαν προσεκτικώς κατά δράγματα καί τό απέρρι- 
πτον ύπό τήν τράπεζαν, όθεν μετεφέρετο έξω καί έγκατελεί- 
πέτο έως ού ή έξέτασις έτελείωνεν.

Άπασαι δ’ αΰται αί έργασίαι σκοπόν είχον όπως άνακα- . 
λυφθή — έάν ενυπήρχε— κανείς άδάμας, ενίοτε πάχου'ς ήμι- 
,σείας μόλις φακής. Έν τούτοις, οί δύο συνέταιροι έθεω- 
ροΰντο εΰτυχέστατοι, άν άνεκάλυπτον καθ’ δλον τό διά
στημα τής ημέρας ένα καί μόνον.Μεγάλην κατέβαλλον προ
θυμίαν είς τήν έργασίαν ταύτην καί διεχώριζον λίαν λεπτε
πίλεπτος τό χώμα τοΰ διαμερίσματος. Άλλ’ έν γένει κατά 
τάς πρώτας ήμέρας τά αποτελέσματα υπήρξαν σχεδόν άπο· 
θαρρυντικά.

Ό Κυπριανός ιδίως, έφαίνετο ήκιστα ύπό τής τύχης ευ
νοούμενος. Έάν εύρίσκετο μικρός τίς άδάμας έν τφ χώματέ 
του, σχεδόν πάντοτε ουτος άνευρίσκετο ύπο τοΰ Θωμά Στιλ. 
Ό πρώτος ον ηΰτύχησε ν’ άνακαλύψη, δέν έζύγιζε, ύπο- 
λογιζομένης καί τής μεταλλομήτράς του, ούτε έν έκτον 
καρατίου.

Τό καράτιον έχει βάρος τεσσάρων κόκκων είναι σχεδόν 
τό 5ον ενός γραμμαρίου2· Άδάμας πρώτης.ποιότητος, δηλ. 
διαυγέστατος, διαφανής καί άχρους, αξίζει άπαξ έξεργασθείς 
περίπου 250 φρ., έάν ζυγίζει εν καράτιον. Άλλ’ έάν οί μι
κρότεροι άδάμαντες έχωσιν αξίαν άναλόγως ^ικροτέραν, ή 
αξία τών ογκωδέστερων αΰξάνει ταχύτατα. ΎπολΟγίζόυσίν, 
έν γένει, ότι ή έμπορική αξία λίθου διαυγούς είναι ίση προς 
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τό τετράγωνον του βάρους του, έκφραζομένου είς καράτια 
καί πολλαπλασιαζομένου διά τής τρεχούσης αξίας τοϋ ρη- 
θέντι>ς καρατίου. *Ώστ«,  άν ύποθέσωμεν ότι ή τιμή τοϋ κα
ρατίου είναι 250 φρ., είς λίθος 10 καρατίων τής αυτής ποιό· 
τητος αξίζει έκατοντάκις περισσότερον δηλ. 25,000 φράγ.

(’Αχολουθιϊ).

ΑΙ ΚΛΠΡβΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΟ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν, γενομένηζ· κληρώ- 
σεως έν τφ γραφειω ήμών, ώς προανηγγείλαμεν, 
τών 25 αριθμών τών λαχειοφόρων ομολογιών τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τών σιδηροδρό
μων τής Τουρκίας, και τών λαχείων τής ’ Ολυμπια
κής Έκθέσεως, ούς συμφώνως τω προγράμματι 
ήμών έπρομηθευθημεν διά τούς ήμετέρους σννορο- 
μιιτάς, έκέρδησαν οί έπόμενοι αριθμοί, ήτοι οί εξής 
πληρώσαντες τήν έτησίαν συνδρομήν των.

ά. Τ ά ς 5 λαχειοφόρους όμολογίας 
διά τήν-προσεχή κ λ ήρωσιντής20Μ αρ
τίου, έκέρδισαν

Τήν ύπ’ άριθ. 009,509 όμολογίαν ό αριθμός άπο- 
δείξεώςμας 181, ήτοι ό έξ ’Αθηνών κ. ’Αντώνιος 
Φραντζής, τηλεγραφικός ύπάλληλος.

Τήν 009, 510 ό αριθμός 518, ήτοι ό έκ ΓΙατρών κ. 
Ν. Θ. Διδάχος φαρμακοποιός.

Τήν 019,161 ό αριθμός 855, ήτοι ό έκ Ρεγκλάδων 
κ. Δ. Νικέας προϊστάμενος τού έκει τηλεγραφείου.

Τήν 019,162 ό αριθμός 760, ήτοι ό έκ Βραΐλας κ. 
Α. 'Ιεροκλής διευθυντής τοϋ Ελληνικού Σχολείου.

Τήν 129,917 ό αριθμός 788, ήτοι ό έξ Άθηνώνκ. 
Τω. Καρα6άς, τάχ. διανομεύς.

S'. Τάς 10 λαχετοφόρους τών σιδηρο
δρόμων τής Τουρκίας, έκέρδησαν

Τήν ύπ’άριθ. 0,118,986 όάριθμόςτής άποδείξεώς 
μας 250, ήτοι ό έκ Γυθείου διευθ. τού καπνεργοστα
σίου κ. 11. Καίρης.

Τήν 0,123,433 ό αριθμός 110, ήτοι ό έκ Ξυλοκά- 
στρον κ. Ε. Μάτσης, τηλεγραφητής.

Τήν 0,197,240 ό αριθμός 182, ήτοι ό έξ ’Αθηνών 
κ. Α. Παρασκευαΐδης, γραμματεύς παρά τή Γεν. Δι- 
ευθύνσει τών Ταχ. καί Τηλεγράφων.

Τήν 0,253,856 ό αριθμός 302, ήτοι ό έξ "Υδρας 
κ. Ίω. Λουκάκος.

Τήν 0,261,594, ό αριθμός 454, ήτοι ό έκ Μεσο
λογγίου κ. Α. Μαρκόπουλος, τηλ. ύπάλληλος.

Τήν 0,355,876, ό αριθμός 526, ήτοι ό έκ Θήρας 
δικηγόρος κ. Κ. ’Αγγέλου.

Τήν 0,384,963, ό αριθμός 1000, ήτοι ό έκ Λευκω
σίας Κύπρου κ.

Τήν 0,385,097, ό αριθμός 542, ήτοι ό έκ Βόλου 
κ. Κ.. Παππακώστας, έμπορος.

Τήν 0.397,061, ό αριθμός 187, ήτοι ό έκ Πύργου 
κ, X. II. Μαρκόπουλος, Ζαχαροπλάστης.

Τήν 0,428,366, ό αριθμός 941, ήτοι ό έκ Μαγνη
σίας κ. Β. Νικολαίδης, φαρμακοποιός.

Καί γ’.Τ,άΙΟλαχεΐατής ’Ολυμπιακής 
Έκθέσεως, έκέρδησαν

Τόύπ’ άριθ. 05,965, ό αριθμός τής άποδείξεώς 
μας 188, ήτοι ό έξ Έρμιόνης κ. II. Ν.' Παναγιώτου, 
δημόσιος είσπράκτωρ.

Τό 05.964, ό αριθμός 793, ήτοι οί έκ Βόλου αδελ
φοί Ζήση, έμποροι.

Τό 04,808, ό άμιθμός 341, ήτοι ό έκ Σύρουκ. Άπ. 
Αποστόλου, έργοστασιάρχης.

* Τό 04,809, ό αριθμός 1017, ήτοι ό έξ ’Αθηνών κ. 
Καστρωμένος, έμπορος.

Τό 04,810, ό αριθμός 927, ήτοι ό έκ Μαγνησίας 
κ. Μ. Φανίδης. άλευροπώλης.

Τό 04,811, ό αριθμός 270, ήτοι ό έξ ’Αργοστο
λιού κ. Π. Σ. Μομφερράτος.

Τό 04,812, ό αριθμός 731, ήτοι ό έκ Λαρίσσης κ. 
Λέων. ’Αναγνώστου, δικηγόρος.

Τό 04,813, ό αριθμός 723, ήτοι ό έκ Δικελή κ. Ν. 
X. Άγγελόπουλος.

Τό 04,814, ό αριθμός 916, ήτοι οί έκ Χαλκίδος 
αδελφοί Θωμά καί ’I. Χαλιούλια.

Τό 04,815, ό άριθμός 662, ήτοι ό Σύλλογος της 
’Εργατικής Αδελφότητος Μυτηλήνης.

Ήδη αί κληρώσεις τών μέν λαχεχοφόρων όμολο- 
γιών τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί τών 
σιδηροδρόμων τής Τουρκίας θάγίνωσιτήν προσεχή 
20 Μαρτίου, τής δέ ’Ολυμπιακής Έκθέσεως λίαν 
προσεχώς’ άμα δ ’ ώς τούτο θέλει άγγελθή, θέλομεν 
γνωστοποιήσει δεόντως τους ήμετέρους συνδρομη
τής διά τής «Φύσεως». Πρός τούτοις δέ θέλομεν δη
μοσιεύσει είς τό ήμέτερον φύλλον καί τούς κληρο- 
θησομένους αριθμούς πάντωντών ανωτέρω λαχείων, 
εύχόμενοι ϊνα οί ίδιοκτήται πλέον θεωρούμενοι τών 
ανωτέρω αριθμών καί συνδρομηταί μας κερδήσωσι, 
μή λησμονοϋντες όμως δτι 20ο]ο ώρίσθησαν έν 
τοιαύτη περιπτώσει ύπέρ τού ήμετέρου περιοδικού.

Σ. Φ. Ώς προείπομεν πάσαι αί ύπό τούς ανω
τέρω άριθμούς*  όμολογίαι είσί κατατεθειμένοι είς τό 
τραπεζιτικόν γραφεΐον τού κ. Ί. Θεολόγη καί Σα έν 
Άθήναις, ένθα πας τις δύναται νά βεβαιωθή περί 
τούτου, καί ώς έμφαίνεται έκ τών κατωτέρω πρός 
ήμάς έπιστολών.

Ή Λίβύθυνββς.

Κύριε Φ. Πρίντεζη,
Έ ν τ α ΰ β «.

TicCit. άρΛ. 009,509, 009,510. 019» 161, 019,102, χ«!
129,917 λαχίιοφόρουι όμολογίας τής Έ4ν«ής Τρακέζης τής Έλ- a
λάίος μιτά του τοαομίριδίου τής τριχ. έξαμηνίας ας σάς έπωλήσαμτν, δό- 
,ασβί νά παοαλάδητί ί’ς τδ τέλος Μαρτίου 4. e., i'f’ ο5 μάς πληρώσητ® 
φράγχα460 δ\’ έαάστην όμολογίαν. Μκά τήν «αρέ/ίυσιν τής άνω προβς- 
βμίας, δέν οιααιοΰσβί νά ζητήσητι τάς ίν λόγιρ όμολογίας.

’Αβήναι τήν 16 Φίβρουαρίου 1891·
Διατβλοΰμον πρόθυμοί

I. ΘΕΟΛΟΓΗΕ «αί Sa.

Αύρι« Φ. Πρίντεζη,
Ενταύθα.

Τάς ύπ’άριθ. 0,118,986, 0,123,433, 0,197,240, 0,253, 
856, 0,261,594, 0,355,876, 0,384,963, 0,385,097,. 
0,397,061, χαί 0,428,366, δέκα λαχειοφόρονς όμολογίας των Σι
δηροδρόμων Τουρχίας άς σάς έπωλήσαμτν, δύνασθβ νά παραλάβητς μέχρι 
τής 10ης ’Απριλίου ί. ί. άφ’οΰ μάς πληρώσητς φράγκα χρ. exasov διόχά- 
στην όμολογίαν. Μςτά τήν παρόλςυσιν τής ίνω προθεσμίας, δέν δικαιούσθε, 
νά ζητήσητε τάς ίν λόγφ όμολογίας.

’Αβήναι τήν 16 Φίβρουαρίου 1891.
Διατςλοϋμτν πρόθυμοι

I. ΘΕΟΛΟΓΗΣ καί Σα.

χιονίζει! φοβερά, ό ουρανός μαυρίζει !
Hot' ό νοτιάς φέρνει βροχή, ποτ' ό βορριάς τό χιόνι' 
Βουνό καί κάμπο ή θύεΛΛα σιγά σιγά άφανίζει, 
Τούτον σκεπάζει μέ νερό, αύτό μ' άσπρο σεντόνι.

Χιονίζει ! βρέχει ! τό νερό ‘μέρα, καί-νύχτ’ αυξάνει, 
"ΟΛα. τά ξηροπόταμα αρχίζουν νά φουσκώνουν. 
Φοβείται, τρέμει ό χωρικός, σκίπτεται-τί νά κάνη 
Άν ξεχειΛίση ό ποταμός κ' ή φλέβες τόν παγώνουν.. 

.βρέχει ■' χιονίζει! 1 ό ποταμός θωΛώνει καί βο'ιζει! 
■Φράχταις κΛαδιά καί χώματα αρχίζει νά άρπάζη. 
Και τό γεφύρι είς την όρμην τοΰ ρεύματός του τρίζει, 
Ένφ μέ Λύσσα τό νερό πισογυρνα καί βράζει.

Ζώα μεγάΛα και μικρά κατρακ,υΛά τό κύμα,
Βόδια, βουβάΛια, άΛογα και πρόβατα καί όνοι,· .

σκύΛοι και όρνιθες εόρον υγρόν τό μνήμα,
Έν δσω χιόνι και βροχή τόν ποταμόν υψώνει.

Τοϋ κάκου αγωνίζεται δ χωρικός βρεγμένος.
Νά σώση την κα.Ιύβην του, πού τά παιδιά του έχει. 
Σκάφτει χαντάκια καί κΛαδιά σωριάζει πεινασμένος, 
Καί τόν θεόν παρακαΛεΐ νά παύση πιά νά βρέχΐ).

“Άδικα !.. βρέχει δυνατά ! ό ποταμός θυμώνει, 
Πάνε χαντάκια καί κΛαδιά όΛα τά παρασύρει, 
Τό φτωχικό τό σπήτί του άρχίζει νά κυχΛώνη,
Τούς χωματένιους τοίχους του νά βρέχη καί νά φθείρη....

'Ακόμη βρέχειτά νερά πηδούν άπό τάς θύρας !
Σβύνει ή φωτιά στ’ ότζάκι του τά πράγματά του πΛέουν !.··. 
Xavtt όΛο τό θάρρος του είς τό γραφτό της μοίρας, 
“Έμειναν καί τά χέρια του είς μάτην νά παΛαίουν.

ΤετέΛεσται ! ! ! βγάζει φωνή και 'ς &ν χαζός κυττάζει... 
■θέΛει νά φύγη νά σταθή δέν ζέρει τί νά κάνη....
■ΚΛαίει, χτυπιέται, δέρνειαι, πικρά άναστενάζει....
Καί τέΛος κάνει άπόφασι νά μείνη νά πεθάνη...

Μπαμπά κρυώνω 1 πάγωσα ! ! ένα μικρό φωνάζει! 
Μαμάπεινώΐ θέΛω ψωμί! ψεΛίζ.ει ένα άΛ.Ιο.... 
Έζω φρονων μηχανικώς τ'ώνα και τ’ &ΛΛο αρπάζει 

■Καί φεύγ’ άκοΛουθούμενος κ’ άπό τό πιο μεγάΛο...

Δέν βΛέπει δρόμο ’ς τό νερό, όμως εμπρός βαδίζει, 
Ζυμώνει Λάσπη, βρέχεται γΛυστρα καί άνορθοΰται' 
Τρέχει ένω ό ουρανός άπαίσια μαυρίζει, 

■Καί πάσα του διέζοδος άπό νερά κυκΛοϋται....

Καί όμως βρέχει] ! 'πίσω του τό σπήτι καταρρέει I... 
Τόσα χρυσά του όνειρα ό ποταμός σαρώνει, 
Τίποτε δετ άπέμεινε 'ς αυτόν είμή τά χρέη
'Κ οι δανεισταί του, ναι αυτοί αυτοί τοϋ ’μεϊναν μόνοι !!

Τρέμων, πεινών καί έρημος μέ προσφιΛή φορτία,
Τρέχει, ανοίγει τά νερά μέ πόδι παγωμένο,
Δέν βΛέπει I νύχτα γύρω του 'ς άν πίσσα καί σκοτία !.. 
Τό παν έχάθη πιά γι' αυτόν ήτανε πεπρωμένο 1 !...

X’ ακόμη βρέχει φοβερά I χιονίζει ΒΛο ένα ! !
ΈγΛύτωοε πΛήν άστεγος! γυμνός καί πεινασμένος I 
Έχει μικρά μικρά παιδιά κουρέΛια φορτωμένα !
Ένφ ψυχρός φυσά βορριάς και νότος φρενιασμένος !! ...

Γι' αύτό rd μαΰρον άνθρωπο τόν δυστυχή πατέρα, 
"Οπου δέν έχει όπως Λέν «ούτε ’ς τόν ήΛιο μοίραν ! ■ 
Άς σπεύσρ κάθε σπΛαχνική καρδιά κάθε μητέρα 
-Νά τόν βοηθήση τό φτωχό μ’ έΛεημοσύνης χεΐρα !...

Πατέρες πού γνωρίζετε πόνο παιδιού τί Λένε ! ί... 
Μητέρες όπου έχετε παιδάκια χαδεμένα
Ακούστε ΘΛιβερή φωνή ! ’ άΛΛα παιδάκια κΛαίνε ! !

Πεινούν τά δύστυχα μωρά κρυώνουν τά παύμένα.
Μαγνησία 20 Φίβρουαρίου 1891

Χίπυλος.

ΣΚΕΨΕΙΣ . ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ή ήδονή διαφέρει από τήν θύτυχίαν κατά τοδτο, ότι ·ή 
μέν ήδονή άγοράζιται, ή δέ ίύτυχία δέν πωλιιται.

X
Ουδέποτε δύνασαι νά δειπνήσης καλώς είς τήν οικίαν ά- 

νοήτου- δίδει συμβουλάς εις όλον τόν κόσμον, καί εις τόν μά· 
γειρόν του ακόμη.

X
Ή οκνηρία οδοιπορεί βραδέως καί διά τοΰτο ή πτωχεία 

τήν καταφθάνει εντός μικρού διαστήματος.
X

’Αγάπα τό επάγγελμά σου, τό εμπιστευθεν σοι δημόσιον 
λειτούργημα, καί άνάδειξον αύτά σεβαστά διά τών γνώσεων 
σου, διά τής δραστηριότητας σου, διά τών αρετών σου’ εις 
σέ ανήκει νά τιμήσεις αυτά καί οΰχί είς αυτά νά σε τιμή- 
σωσιν.

X
’Ενίοτε μικρόν συμφέρον άνατρέπεε τάς μεγαλειτε'ρας άρ- 

χάς· ομοιάζει μέ τόν λίθον, δι’ ού κατέβαλεν ό Δαβίδ τόν 
Γολιάθ.

Μέγκ μετέωρον. — Τό βάθος τοϋ Εύξείνου. — Άραι άργόας τών 
έστςμμίνων κεφαλών.—Χείλη καί στόμα.—ΤΟ ιατρικόν τής 
λνγκΟς.—-Τί εϊναι ή εύτυχία.

Τήν έσπεραν τής 9 Φεβρουάριου (ν.), ώρα 8 καί 15*  
παρετηρήθη έν Έσσεν τής ΙΙρωσσίας έπί τοΰ ουρανίου ζενίθ 
κολοσσαΐον μετε'ωρον, μεγέθους ίσου τώ τής Σελήνης, με· 
ταλλδςαν 5 χρώματα. Έν αρχή λευκόν, κυανοϋν, πράσινον, 
κίτρινον καί τέλος ερυθρόν. Ή άφάνισις αύτοΰ έγένετο πρός 
Ν., συνοδευθεϊσα μέ μικρούς σπινθήρας καί ασθενείς συριγ- 
μούς. Τό φαινόμενον διήρκεσεν έπί 5 δευτερόλεπτα περίπου.

■***■
‘Ο πυθμήν του Εύζείνου πόντου είναι, ώς απέδειξαν ακρι

βείς παρατηρήσεις, ομαλός, εχει δέ βάθος 2,134—2,560 
μέτρων. Ή μεγαλητέρα βαθύτης υπάρχει προς νότον καί 
άνατολάς· ή δέ σύγκρασις του ύδάτος βαίνει μέχρι βάθους 
1θ, 60 μέτρων, όπόθεν άρχεται βαθμηδόν τό ύδωρ ψυχραινό· 
μενον κάτω τοΰ 4,26 μ. λαμβάνει γεϋσιν θείου, έξ ού εικά
ζεται ότι πέραν τοϋ βάθους τούτου ούδέν υπάρχει έμψυχον.

■ΗΚ
Όλοι οί άνθρωποι έχουν καί ώρας τής άργί^ί των, άς 

χρησιμοποιοΰσι περί άσχολήματα τέρψεως, άναλόγως τοϋ 
χαρακτήρος καί τής ιδιοσυγκρασίας έκάστου- Όλοι οί άν
θρωποι, καί πολύ περισσότερον βεβαίως οί φέροντες τόν τί
τλον τοϋ Μεγαλειοτάτου. ’Ιδού μία Λίστα τών ενασχολή
σεων τών Ευρωπαίων ηγεμόνων, μή άμοιροϋσα ενδιαφέρον
τος. Άρχίζομεν άπο τόν κραταιόν Καίσαρα Γουλιέλμον. 
Σπαθασκία καί κυνηγεσία. Ό τήςΡωσσίας άρέσκεται έξόχως 
είς τήν άμαξοδρομίαν — καίτοι τόσον επικίνδυνον δι’ αυτόν,, 
άφοϋ τό ρωσ. έδαφος ύπόκενται είς υπογείους έπιβουλάς — 
καί τήν σκοποβολήν. Ουδέποτε δέ παίζει χαρτιά, όπως ό 
πρίγκηψ τής Ούαλλίας, ό μανιώδης τοΰ βακαρά εραστής. 
Τό πολύ πολύ κανέναζατρίκιον. Ότής ’Ιταλίας Ούμβέρτος 
ώρας ολοκλήρους διέρχεται ψαρεύων ρ.'ε το καλάμι. Είναι 
τέρψις, ήν παιδιόθιν ήσθάνθη, ότε διέσχιζε μέ αλιευτικήν 
λέμβον τά θελκτικά παράλια τής Γενούης. Ό τής ’Ολλαν
δίας τάς ώρας τής σχολής του — καίτοι μακραί πολλάκις αί 
ώραι αύται, καθιστάμεναι οΰτω ώραι κυρίας ένασχολήσεως— 
διέρχεται παίζων έπί τής πράσινης τοϋ χαρτοπαιγνίου τρα— 
πεζής πικέτον. Ό τών Ελλήνων βασιλεύς περν? τάς ώρας 
του — καθά σημειοϊ ό παρέχων τάς ανωτέρω πληροφορίας— 
άναγενώσκων τά νεώτερα γαλλικά μυθιστορήματα, καί ©
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Σουλτάνος πίνων τσιμποΰχι, μέσω ωραίων όδβίλισκών. *0  ή· 
μέτερος βασιλεύς, ανάγκη νά προστεθή, είναι θερμός φίλος 
της- ιππασίας καί τών ταξειδίων.

■ΗΚ

Οί υποκείμενοι είς έλκώσεις τών χειλέων ένεκα της 
ίπαφης ψυχρού άέρος, δύνανται ν’ άποφύγωσιν αύτάς, ε'πα- 
λείφοντες δια βαζελίνης τα χείλη. Είς τάς έλκώσεις ταύτας 
ύπόκεινται οί έχοντες παχέα καί ύγρά χείλη, ιδίως δ’ όταν 
«ξέρχωντατ πολύ πρωί η τό έσπέρας.

Συνταγή γαργαρισμοϋ διά τά παθήματα του στόματος. 
Βόρακος τετριμμένου 
ΧλωριούχΟυ καλιού 
Στυπτηρίας 
ΰδατος καθαρού

γραμμ. 
»
»
»

4
4
4

50 
μετ’ άναλόγου ποσότητος ζακχάρεως.

Έκάστοτε λαμβάνει ό πάσχων εν κοχλίάριον τού καφέ 
καί τό άνακινεϊ πολλάκις είς τό στόμα, μέχρις ου ό σίελος 
καταστη άφθονος. Ό γαργαρισμός επαναλαμβάνεται πολ
λάκις, μεχρις ότου τό πάθημα έπαισθητώς έλαττωθή- Τότε 
δέ η χρήβις τοΰ γαργαρισμοϋ γίνεται σπανιωτέρα.

•ΗΚ·
— Έχω λόξιγκα. Κάμε με, σέ παρακαλώ, νά φοβηθώ.
— "Ηθελα νά μοΰ δανείσης εν πεντόφραγκον...
— Ευχαριστώ..■ μοΰ πέρασε.

*Η ευτυχία ομοιάζειμέ τήν επιφάνειαν ύδατος γαληνιαίου, 
ήν ή πτώσις και ένός μόνου φύλλου συνταράσσει.

Δίκ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

1 «Ο. .Αίνιγμα.

Είς τά άρθρα θά μέ εϋρης, 
Κι' είς τό εαρ ar ήζεΰρρς.

Είς τό πΰρ Sr έρευνήσγς, 
Κι' είς z0r oifardr επίσης. .

Εις τόν ρήτορα ’γά> άρχω, 
Κι' ιίζ τάς χεΤρας σου υπάρχω.

i Μη χαΜ μου άπορήσης,
θά γεΛάσης Sr μέ 2ί<αης.

191. Α’ίνιγμα.

Γράμμα έστί τό πρώτον μου, μί-Ιος τό άεότερόν μου, 
Kai άν τι εζοχον ποτέ ecrai τό σύνοΛόν μου.

199. Ερώτησες.

Τίς περισσότερον θαυμάζεται έν τη παλαιά Διαθήκη;
193. ΖΕύνϋεσες.

Διά τών κάτωθι ψηφίων, καταλλήλως τεθειμένων, νά 
πχηματισθή ρητόν τι τής 'Αγίας Γραφής.

ΚΚ —ΥΓ—Ο — ΗΗ—ΛΑ —Υ —ΟΟ —ΑΑ —Λ —ΣΣ 
,ΤΤ-ΣΣ-Θ-Π-Ωά-Α-ΥΥ-ΑΑ —Μ —00 

' ΗΗ —ΛΛ—Φ —00 —ΡΡ —Ω —ΤΤ —ΣΣ—ΝΝ—ΑΑ
19Α. Απλή άκροστεχίς.

Συνίσταμαι έκ τεσσάρων λέξεων τούτων ή πρώτη είναι· 
τό όνομα εξόχου όντας τών αρχαίων, ή δευτέρα, φαινομένου 
τινόξ, ή τρίτη άνδρός έξυμνουμένου έν τή παλαιά Διαθήκη 
καί ή τετάρτη νήσου τινόςζ τών Σποράδων. Τούτων τά αρ
χικά άποτελοϋσι τό όνομα διαπρεπούς άνδρός παρ’ άρχαίοις. 

193. Πρός συμπλήρωσεν.

•η — ,ε.ι. .α.ε— .ε.ι—Λη. —αυ.ιο. — η— .α. — αυ.ιον 
— .ε.ι.·η.ει —ε αυ.η.

19β. Χυλλαβόγροφος.

Α — Ήγεϊ —■ Ρ — ’Ασκώ — Π —"Ολα — Δ — Οίδας 
—Κόμμα— Ίνός.

ΕΙ: τον πρώτον λύτην δλων τών άίνιγμάτων δωρηθήσεται ώραιω 
τάτη ιΐχών.

Δ. Φ. Β.

Λύσββς τών έν τώ 4S φύλλα» αένςγμ,άτων.

111. ΑΙΝΙΓΜΑ

Τούρκος — Τούρκος — Κούρκος^
“Ελυσαν αδτό 4 in Κορώνης κ. Ίω. Δ. Γεωργιλόπουλος, ό έχ Tup-· 

νάβου κ. Π. Καραμπέης, καί 4 έξ ’Αθηνών κ. Ν. Κουντούρης.

112. ΑΙΝΙΓΜΑ

Πίτμος — άτμός.
“Ελυσεν αυτό ό ίχ Κορώνης χ. Ν. Γεωργιλόπουλος.

113. ΑΙΝΙΓΜΑ

"Αρκτος — άρτος.
"Ελυσαν αύτό 4 έκ Κορώνης κ. Ίω. Δ. Γεωργιλόπουλος, ό έξ Άθη- 

νών κ. Ν. Κουντούρης, καί 4 ίκ Τυρνάβου κ. Π· Καραμπέης.

114. ΑΙΝΙΓΜΑ 

Κάμηλος — Μήλος.
"Ελυσαν αδτό ή εξ ’Αθηνών κ. Βιργινία Σιμοπούλου, δ έκ Τυρ- 

νάβου κ. ίϊ. Καραμπέης, 4 έκ Κορώνης κ. Ίω. Γιωργιλόπουλος, καί. 
4 έξ ’Αθηνών κ. Ν. Κουντούρης.

115. AtNlrMA

Ίόνεον — πέλαγος — κράτος — Ίόνιοε νήβοο. 
— ’Ίον — "Ιον.

"Ελυσαν αύτό 6 έκ Κορώνης κ. Ί. Δ. Γεωργιλόπουλος καί δ έκ 
Τυρνάβου κ. Π. Καραμπέης.

Τά δπ άριθ. 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97 αινίγματα έλυσε καί 4 
έκ Λευκωσίας κ. Ν. Γ. Κυριαζής.

Τά ύπ’ άριθ. 103, 104, 105 καί 98 αινίγματα έλυσεν ώσαύτως-; 
καί ή έκ Μαγνησίας δεσποινίς 'Ελένη Έμμ. Φιλιπποπούλου.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΓΣΕΗΣ,,
Π. Κ. Λ ά ρ ι σ σ α ν. Συνδρομήτρι*  ένεγράφη καί άπεστάλησαν 

τά φύλλα. .άπ’άρχής. Εδχαριστούμεν.—Α. A. Τ ο 0 ρ ν ο·Μα γο υ- 

ρ έ λ ι ο ν Συνδρομή σας έλήφθη καί σάς ένεγράψαμεν διά τό 189Τ 
ϊτος. Εύχαριστοδμεν. Άπόδειξιν λαμβάνετε συν παρόντι φύλλω.— 
Δ. Σ. Βόλον 'ϊμέτερον αίνιγμα έλήφθη καί δημοσιευθήσετα. έν 

xatpiS.—Μ. Σ. Κ· Σ μ ύ ρνη ν. Καί δεύτερα έπιστολή σας έλήφθη. 
Έπαναλαμβάνομεν fytrt δίκαιον καί ήδη άναμένομεν άπάντησιν 
πρώτης άπαντήσεώς μας. Δώρον άπεστάλη ήδη ύμΐν, — Γ. Φ. 
Σπάρτην. ’Επιστολή έλήφθη. Συνδρομηταίένεγράφησαν ’Απο
δείξεις άποστέλλονται σύν παρόντι φύλλω. Εύχαριστοδμεν πολύ. Δώ· 

ρον ώς καί σειραί φύλλων άπεστάλησαν προχθές. ’Αποστείλατε άπό- 
δειξιν δημάρχω, έπλήρωσε ένταΟθα.—Μ. Μ. Μη λέα ις Βόλου 
Λάθος’ ύμέτερον, οφείλετε γνωστοποιείται μετάθεσιν. Έν τούτοις 

φύλλα σάς άποστέλλονται.—Ζ. Κ. Σ ΰ ρ ο ν. Σάς εύχαριστοδμεν- 
δι’ εδμενεΐς κρίσεις σας. Φύλλα σάς άπεστέίλαμεν. — Ε. Ε. Φ. Μ α
γνή σ ί α ν. ’Επιστολή σας άφίκετο 26. τρ. έπομένως αί λύσεις τών 

αινιγμάτων έίχον ήδη δημοσιευθή. Λυποίμεθα. "Αλλοτε φροντίσατε 
λαμβάνομεν έγκαίρως.—Ν. Γ. Κ. Λ ε υ κωσ έαν. Λυτεις έπιτυ- 
χεις πλήν άφίκοντο κατόπιν εορτής καί άδύνατον δημοσιευθώσιν έκ 
νέου. Αινίγματα σας έλπίζω ότι θά δημοσιευθώσι.—Α.Π. Βραΐλα. 

’Επιστολή σας μετά καταλόγου συνδρομητών έλήφθησαν καί σάς εΐμεθα 
εΰγνώμονες. Σειραί άπεστάλησαν, καί σάς έγράψαμεν καί ταχνδρο- 

μικώς.—I. X. Ο. Β ό λ ο ν. Αί λύσεις τών αινιγμάτων δέον ν’ άπο- 
στέλλωνταιήμϊν έντός δεκαπενθημερίας καί ούχί κατόπιν.—Η. I. Ο. 

Έντ αΰ θ α. Διατριβή έλήφθη καί έθημοσιιύθη. Ή έκτύπωσις όμως 

αυτής είς Ιδιαίτερα τεύχη δύσκολος τυπογραφικώς διά πολλούςλόγους, 
oil ς προφορικώς έκθέσωμεν ύμίν. — I. Ρ. Σ δ ρ ο ν Βιδωταί θήκαι ά
δύνατον νάκατασκευασθώσιν ένταΰθα.Βιδλίον σταλήσεται.Γράφομον. 
2. Κ. "Αργος. Έπιστολή έλήφθη, άπόδειξις έξεδόθη καί σάςγρά- 

φομεν.—Λ· Α. Λ· Ά ρ γ ο σ τ ό λ ι ο ν. Ζητηθέντα φύλλα σάς άπο
στέλλονται σύν παρόντι. — Π. Μ.Λευκωσίαν. Ζητηθέντα φύλ
λα σάς άπεστάλησαν. Δύνασθε νά στείλητε συνδρομάς διά γραμμα
τίου Όθωμ.Τραπέζης ή καί τραπεζογραμματίων έν συνεστημένη έπι
στολή.__ Α. ,Δ. Πάτρας. Ζητηθέν φύλλον σάς άποστέλλεταί συν
παρόντι.—Α. Π. Μ αγνησίαν. Ρουλό Συλλόγου καί άριθμοί. 
«Φόσεως» 15 καί 21 σάς άπεστάλησαν προχθές.


