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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ

Άθορύβως καί στερρφ τφ βήματι άπδ τής .15 προσεχούς Απριλίου ή 
ΦΥΣΙΣ εισέρχεται είς τδ δεύτερον αυτής άπδ τής έκδόσεώς της έτος. Ή 
εύμενής ύποδοχή ής έτυχεν έκθύρ,ως μέχρι τοΟδε έν τφ φιλολογική δρίζοντι 
καί ή πρόθυμος ύποστήριξις άπό μέρους τών ήμετέρών Αναγνωστών δίδωσι 
ήμΐν τδ σθένος δπως μετά θάρρους προβώμεν είς έξακολούθησιν τού έπιπόνου 
μέν άλλ’ έντρυφοΰς έργου μας καί κατά τδ έπιδν έτος.

Πλήν δ πρώτοι ούτος σταθμός έπιβάλλει ήμΐν τδ καθήκον νά άνατρέ- 
ξωμεν έφ’δσον έπιτρέπει ήμΐν δ χρόνος είς τήν πρώτην μας ταύτην στα
διοδρομίαν, άναδιφήσωμεν τδ έργον μας καί άναθεωρήσωμεν τάς αξιώσεις 
τών ήμετέρών συνδρομητών, δι’ ούς ή ΦΥΣΙΣ έκδίδεται, δπως πρδ τής 
είοόδου ήμών είς τδ δεύτερον σ τ ά δ t ο ν βελτκόσωμεν αύτδ έφ’δσόν είναι δυ
νατόν,δπως Ικανοποιηθώ καί τών φίλων ήμών ή εύγενής έπιθυμία καί ήμών 
ή άφιλοκερδής φιλαυτία.

Έάν δ χώρος μάς έπέτρεπεν ήθέλομεν αναγράψει εύχαρίστως τάς παρατηρήσεις καί τά έγκώμια τών ήμετέρών 
συνδρομητών ύπέρ τού ήμετέρου περιοδικού συγγράμματος. Αλλ’ έπειδή τούτο δέν είναι δυνατόν θά περιορισθώμεν 
είς τάς κυριωτέρας. ,

Τά δύο τρίτα τούλάχιστον τών ήμετέρών συνδρομητών μας παρατηρούσε δικαίως, δτι εικόνες καί ύλη τοιαΰται 
οίας δημοσιεύομεν, έδει νά έκτυπώνται έπί κρείσσονος χάρτου, καί θά άπέτινον συνδρομήν εύχαρίστως μείζονα.Έτε
ροι πολλοί έξ αύτών μάς παρακαλούσι νά δημοσιεύωμεν πλείονα πειραματικά καί κοινωνικά παίγνια, έπειδή ταΰτα 
πολύ συντελούσι είς τήν διανοητικήν άνάπτυξνν. Άλλοι μας γράφουσιν δτι ή τακτική τής δημοσιευομένης ύλης 
είναι λαμπροτάτη καί έπντυχεστάτη, καί μάς παρακαλούσι νά μή παρεκκλίνωμεν ποσώς τής πορείας μας, τινές 
δέ συνιστώσιν ήμΐν νά έκτυπώσωμεν είς τδ τέλος τοΰ έτους πίνακα τών περιεχομένων, όπώς άποτελέσωσι σώμα 
δεδεμένον τέλειον, καθδ χρησιμώτατον έν παντί καιρώ.

Ή Διεύθυνσις τής ΦΥΣΕΩΣ συμφωνεί πληρέστατα πρδς τάς δικαίας ταύτας αξιώσεις τών άξιοτίμων αυτής 
συνδρομητών καί ευγνωμονούσα έγκαρδίως έπί τή εύγενεΐ συμπράξει αυτών είς τήν βελτίωσιν περιοδικού τόσφ 
κοινοφελούς, καλλιτεχνικού καί τερπνού, δηλοΐ δτι: Άπό τής προσεχούς 15 ’Απριλίου ή ΦΥΣΙΣ θά έκδίδηται ώς 
καί πριν κατά Κυριακήν καί εις διπλούν σχήμα, άλλα θά έκτυπώται έπί κρείσσονος καί παχυτέρου χάρτου, είς 
δύο εκδόσεις απλήν καί καλλιτεχνικήν, θά περιέχη δέ ύλην δσον ένεστι έκλεκτήν καί έπωφελή, έπαγωγδν.καί 
τερπνήν, συνοδευομένην ύπδ εικόνων καλλιτεχ.νικωτέρων καί πλειόνων,ωραιότερων καί έπικαίρων, καί θά δημοσιεύη 
έκάστοτε επιστημονικά καί διασκεδαστικά παίγνια έρειδόμενα πάντοτε έπί κοινωνικών τής ήμέράς ζητημάτων κτλ. 
Λαχεία δρίζομεν διά τδ δεύτερον έτος πεντήκοντα, ών ή έκκύβευσις γενήσεται πρδς τό τέλος τοΰ έτους 1891. Άν 
δ’ ώς έλπίζωμεν αύξηθή ό άριθμδς τών συνδρομητών μας, καί πρδς τούτο παρακαλοΰμεν πάντας τούς μέχρι τοΰδε 
συνδρομητάς μας νά συντελέσωσιν είς τήν έγγραφήν καί τών φίλων των, θ’αύξήσωμεν τδν άριθμδν τών λαχείων είς 
75 ή 100. Πρδς τούτοις ή ΦΥΣΙΣ θέλει έκδώσει διά τδ έπιδνέτος 1892 δλως έκτακτον καί ειδικόν καλλιτεχνικόν 
ήμερολόγιον, περί ού αγγελίαν θέλομεν δημοσιεύσει έν καιρφ έν τή ΦΥΣΕΙ καί ούτινος τά πλεονεκτήματα μόνον οί 
πληρώσαντες τήν έτησίαν συνδρομήν των τού δευτέρου έτους θά χαίρωσιν.

Ε'-ς τδ τέλος έκάστου έτους θά δημοσιεύηται έξώφυλλον καί πίναξ τών περιεχομένων, άτινα θά λαμβάνωσιν 
έπίσης δωρεάν οι ήμέτεροι συνδρομηταί. ’Επειδή δμως άπδ τοΰ δευτέρου έτους, ήτοι άπδ τής 15 προσεχούς Απρι
λίου θ άρχίση ή έκτύπωσις έπί καλητέρου χάρτου καί θά ύποβληθώμεν είς πλείονας δαπάνας, ώρίσαμεν τάς Ακο
λούθους σχετικώς ευτελείς πάντοτε τιμάς τών συνδρομών.

■
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Παρακαλοΰνται επομένως πάντες οι ήμέτεροι συνδρομηταί οί έπιθυμοΰντες νά λαμβάνωσι τήν καλλιτεχνικήν 
έκδοσιν δπως έγκαίρως μάς γνωστοποιήσωσι τούτο, ίνα καί ήμεϊς κανονίσωμεν τδν άριθμδν τών τοιούτων έκτυπώ- 
σεων, καθόσον μετά τήν έκδοσιν δύο έτι φύλλων άρχεται ή τοΰ δευτέρου έτους έκδοσις. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
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ΕΚΓ ΔΑΚΡΥ
ΕΠΙ ΤΗι 2S ΜΑΡΤΙΟΥ

’Απηνούς δονλείας πέπλος της ώραίας μας πατρίδος 
έπ\ τέσσαρας αίώνας κατεκάλνπτε την γην’ 
καί έπέξεεν απόνως Άοτάτης — νέος Μΰδος — 
της μεγάλης της καρδίας'την αχμάσσονσαν πληγήν.

•ΜΗ

Έπί τέσσαρας αίώνας—χρόνους πόνων καί όδννης, 
ποΰς βαρβάρου, πονς αΰ-θάδης συνεπίεζε σκληρά 
τήν γεννήσασαν τόν "Αρη, την πατρίδα τής Άλκμή- 
κ’έβεόήλον βωμούς δόξης καί έδάφη Ιερά. [νης.

«♦*

·) ’Α«τεριβ|Λθ9 τοΰ Κυνύς.

Άλλ’άπήλθον είς τής Λήθης τά έρέβη μαΰροχ χρόνοχ 
καί άνέτεχλεν ωραία, φοδοπάρεχος αύγή 
διαλύσασα τά νέφη' καί κατέπανσαν οί πόνοι 
κ ’ έπονλώθη της φνχής μας Λ ανίατος πληγή.

Κ’ή ήώς ή αίγληγόνος άπεκάλνύε τήν χεχρα 
τον μεγάλου Γερμανόν μας μέ σ π α θ ί άντί σταυρόν. 
Πλήν, τί πρώτον νά ύμνήση καί τί δεύτερον ή λύρα, 
έκ γχγαντομάχου πάλης, έξ αγώνος Ιερού !

■ΜΗ·

Πλήν, άφήσωμεντούς ύμνους' ήδηκλίνωμεν τό γόνυ 
πρό τοΰ παγερόν των τάφον,έν μας δάκρυ άς [χνθή. 
Πικρόν δάκρυ, πικρά λέγον δτι φεχ/γουσιν οΐ χρόνοι 
πλήν ό πόνος απομένει είς τά τέκνα τ’ αληθή!

■Η*·
Καί τό δάκρνόν μας έστω τής εΰγνωμοσννης φόρος 
πρός τούς ήρωας έκείνους τούς θανόντας δι' ημάς, 
αΐ καρδίαι μας δεικνΰον πώς δέν πάλλουν διαφόρως 
καί πώς είς ίθΰνει πόθος τής φυχής μας τάς όρμάς.

(’Αβήνησι, Μάρ«ι·; 1891). Ήλ. I. ΟΙ«.

ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΘΕΡΟΣ

«Μετά τόν δριμύν χειμώνα ον.διήλθομεν, θά εχωμεν θέρος 
θερμότατον; Πολλοί άποφαίνονται καταφατικώς.

Τό προφητικόν έργον πανταχοΰ προσκόπτει κατά ύφαλων, 
επομένως δε μόνον πιθανότητες δύνανται νά έξενεχθώσιν, αί 
δε πιθανότητες διά τό 1091 δέν είναι δυστυχώς τοσοΰτον 
ενθαρρυντικά!. Έν τούτοις έλπίζομεν πάντοτε ότι θά δια- 
ψευσθώσιν ύπό τών γεγονότων.

» Προκατειλημμένοι είσίν οι φρονοΰντες δτι μετά δριμύν 
χειμώνα επέρχεται θερμόν θέρος. Έξετάζοντες τά άπό εξή
κοντα ετών γενόμινα άναγνωρίζομεν απεναντίας ότι εν ταϊς 
πλείσταις τών περιστάσεων τό μετά τόν δριμύν χειμώνα έ- 
περχόμενον θέρος είναι καί αύτό ψυχρόν. Ό Οΰμβολδ ειπεν 
« Παράλογος είναι η ύπόθεσις ότι μετά χειμώνα δριμύν πρέπει 
νά έλπίζωμεν θέρος ήπιον», οδέ Κετιλέ πρό είκοσιπινταετίας 
συζητώντας έν Βρυξέλλαις «υλλεγείσας πληροφορίας έβεβαίου 
ότι παρά τήν επικρατούσαν παρά τφλαφ γνώμην τό γενικόν 
άποτέλεσμα'δριμέος χειμώνος είναι τό ψυχρόν θέρος. Ό Λαλ- 
καστερ, επιθεωρητής μετεωρολόγος τοΰ ’Αστεροσκοπείου τών 
Βρυξελλών έξήτασε τό ζήτημα καί κατέληξεν είς τα αύτά 
συμπεράσματα.’Από τοΰ 1830—1890 συνέβησαν έν τη Βελ
γική δέκα,καί πέντε δριμείς χειμώνες' πάντοτε δέ ό μέσος θερ
μομετρικός όρος έμεινε πολύ ταπεινός άπό τοΰ’Απριλίου μέχρι 
τοΰ Σεπτεμβρίου, ιδίως δέ κατά ’Ιούνιον καί ’Ιούλιον. Ό 
Μάιος ολίγον επηρεάζεται καί όλιγώτερον ό Σεπτέμβριος.

Επειδή παν ψύχος ολίγον παρατεινόμενον κατά τό θέρος 
συμπίπτει προς βροχερόν θέρος, δυνάμεθα νά προσδοκώμεν 
μάλλον περίοδον θερινήν λίαν επιρρεπή είς άτμοσφαιρικάς 
μεταβολάς. Πρός ύποστηριξιν δέ τής ύποθέσεως ταύτης τά 

βροχομετρικά διδόμενα γνωρίζουσιν ήμίν ότι οί πεντεκαίδεκα 
ψυχροί η ψυχρότατοι χειμώνες άπό τοΰ 1830 — 1890είχον 
πλήν δύο εξαιρέσεων βροχερά θέρη. Ό ’Ιούνιος καί Ιούλιος 
τών δεκατριών τούτων θερινών περιόδων παρέσχον είς τό βρο- 
χόμετρον μέσον ύψος ύδατος 185 χιλιομέτρων, ένφ ή κανο
νική ποσότης είναι μόνον 136 χιλιομέτρων.

Συνεπεία λοιπόν όλων τούτων δυνάμεθα νά προσδοκώμεν 
θέρος αμφιρρεπές.

Άστήρ

Ο ΛΕΚΑΙΝ ΕΝ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ
(Ευνίχιι» τέλος)

—Τουτέστιν 1ξ τραγφδίας τήν αύτήν έσπέραν;
— “Οχι, άλλά μίαν μόνην, τήν Ζαίραν' τό πλήθος όμως 

τοσοΰτον ένεθουσιάσθη έκ τής έπιτυχίας μου, ώστε μέ ήνάγ- 
κασέ νά έπαναλάβω τήν τραγφδίαν πεντάκις. Καί αυτός ό 
αγαθός Βολταϊρος έκλαιεν άπό χαράν καί συμπάθειαν.

Έν τούτοις τά πλήθος ενωρίς κατελάμβανε τάς θέσεις τοΰ 
θεάτρου, άνυπομονοϋν νά Ιδη τόν Λεκαίν, παριστώντα τόν 
Βενσελάς καί τόν Νέρωνα—«Ίδούεφθασεν ή κρίσιμος στιγμή, 
έλεγε καθ’ έαυτόν ό Δογάρδ, ή στιγμή νά φθάσω μέχρις ά- 
στέρων, ή νά έξαλειφίώ άπό τοΰ προσώπου τής γης». Πρό 
της παραστάσεως έγεύήη ώς άλλος Σαρδανάπαλος' τρεϊς 
φιάλαι Καμπανίτου τφ έδωκαν θάρρος και τραγικόν οίστρον. 
Μετά τό γεΰμα άνέβη εΰτόλμως έπί τής σκηνής, απήγγειλε 
μετά μανίας, έπεδόθη είς παν είδος χειρονομίας, καί έξάψεως 
φωνής. Έφάνη δέ μέγας, μεγαλοπρεπής' εχειροκροτήθη καί 
έθαυμάσθη είς άκρον, έν ένί λόγφ, ουδέποτε υποκριτής άπή- 
λαυσε τοσούτων τιμών. .

Ή νεολαία, ή μάλλον διακεκριμένη, παραλαβοΰσα αυτόν 
έφερε μετά πομπής εις τό ξενοδοχείου Γ.... ένθα πολυτελές 
δεϊπνον είχε προετοιμασθή. Ό Λεκαίν άνεκηρύχθη βασιλεύς 
τής εορτής. Οί μέν τφ διηγήθησαν τάς καλάς του έν Παρι- 
σίοις έπιτυχίας, οί δέ τον έτίμησαν άπό φιλοφρονήσεις καί 
υποχρεώσεις. Μετά το δεϊπνον ήρξατο ή χαρτοπαιξία, καί 
ό Δογάρδ έκέρδησεν είς τό -iacxtri τριακόσια λουδοβίκεια.

Μά τήν πίστιν μου ! έλεγε τήν επαύριον, ένφ ήγείρετο της 
κλίνης, ούδέν εύκολώτερον τοΰ νά φανή τις μέγας. Ένφ δέ 
έλεγε ταΰτα,είσελθών ό θαλαμηπόλος τφ έπαρουσίασε έξ επι
σκεπτήρια.—’Ιδού καί έτερον τεκμήριου τής έπιτυχίας, ανέ
κραξε. Καλή ’Ανθή, μ’ έπρόδωκες, μ’ έλησμόνησες καί μ 
έγκατέλιπις δι’ εν άτλοΰν σύριγμα, καί τοΰτο.τό σύριγμα 
κυρίωςύπήρξεν ή εύτυχία άμα δέ καί ή δόξα μου.

Κατά τήν δευτέραν θεατρικήν παράστασιν, ό κοινός ενθουσι
ασμός έδιπλασιάσθη °Οτε δέ ό Δογάρδ, μετά τό τέλος τής πα
ραστάσεως, έξήρχετο τοΰ θεάτρου, τέσσαρες άνδρες τόν έλα- 
βον έπί τών ώμων των καί άκουσίως αύτοΰ τόν έθεσαν εντός 
φορείου, δι’ ού έφεραν αύτόν άνά τάς οδούς, ότε συνηντήθη 
μετά τίνος αξιωματικού, όστις τοΰ έζήτει λόγον τής καλής 
του τύχης.

— Αύριον ώμιλοΰμεν, έάν επιθυμητέ, ειπεν ό Δογάρδ.
—“Οχι αύριον, όχι, άλλά ταύτην τήν στιγμήν. Σΰρε το 

ξίφος! ούτοι οί άνθρωποι μάς φωτίζουσι διάτων φανών των.
—“Εως τώρα, έσκέπτετο ό Δογάρδ, έγεύθην τών ήδονών 

άρπαγείσης θέσεως, άλλ’ ιδού ήδη καί άπαίσιόν τι. Ούδέποτε 
έπί ζωής μου έσυρα ξίφος’ άλλά τί σημαίνει τοΰτο, όταν 
πρέπη νά ύπερασπισθώ τήν άξιοπρέπειάν μου.

Ένθαρρυνθείς έκτης σκέψεως ταύτης, ελαβεν αμυντικήν θέ- 
σιν καί έμονομάχησε με τόν αύτόν τρόπον, μεθ' ού είχε παρα
στήσει τήν τραγφδίαν, τουτέστι μετά τοσαύτης άνδρίας καί 
άφοβίας, ώστε ήδυνήθη νά πληγώση τόν άντίπαλόν του.

Ή επιτυχία του αύτη τόν έτίμησε μεγάλως, διότι τό 
όνομά του κατέστη άντικείμενον θαυμασμού, καί προ πάντων 
του ώραίου φύλου. Μόλις πέντε ήμέραι είχον παρέλθει αφ 
δτου τοιοΰτος έγένιτο ό Δογάρδ, ότε μεταξύ τών επισκεπτη
ρίων εύρεν έπιστολήν, είς ήν τά αίσθημα του έρωτος παρί· 
στατο ύπό νέαν έποψιν- χήρα τις χαρίεσσα καί νέα,έχουσα δέ 
συνάμα καί δεκαπέντε χιλιάδας λιρών ετήσιον εισόδημα, τφ 

1

προσέφιρί τήν τε καρδιάν καί τήν χείρά της, έπί τφ δρφ 
νά έγκαταλίπη τό θέατρον και νά άναχωρήση μετ’ αυτής είς 
τινα επαυλιν, κειμένην εις τά περίχωρα τής Νίκαιας. Ό δέ 
Δογάρδ άπαντήσας παρεκάλεσεν αύτήν νά παρευρεθή τήν 
επιούσαν περί τήν πέμπτην ώραν μετά μεσημβρίαν εις τήν εκ
κλησίαν, όπως συνομιλήσωσι καί συμφωνήσωσι περί πάντων.

Τήν αύτήν ημέραν ξένος τις ήλθεν έμπροσθεν τοΰ ξενοδο
χείου «7/ μέΛαινα Έμεοκος» καί άνεγίνωσκε μετ’ έκπλή- 
ξεως, πρόγραμμά τι θεατρικής παραστάσεως, τό όποιον έκοι 
νοποίει τήν εκτην παράστασιν τού Λεκαίν, ΰποκριτοΰ τοΰ 
βασιλέως καί πρώτου τραγικού πάσης Γαλλίας.Τό πρόγραμμα 
έμπεριέχει καί τά έξης· «ώς έκ τής έπιτυχίας, ήν ό ένδο
ξος Λεκαίν, άπέλαυσε μέχρι τής σήμερον, καί τής μεγάλης 
συρροής τών θεατών, οίτινες εύρέθησαν είς τάς παραστάσεις 
τοΰ άμιμήτ.ου τούτου ΰποκριτοΰ, τά γραφεία άνοιχθήσονται 
άπό τής μεσημβρίας» Μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ προγράμ
ματος, ό ξένος έζήτησεν εν δωμάτιον είς τό ξενοδοχεϊον. Ό 
ξενοδόχος όμως τφ άπεκρίθη, ότι ειχεν 'έν μόνον δωμάτιον 
διαθέσιμον, καί τούτο είς τό τρίτον πάτωμά, τοΰ δευτέρου 
κατεχομένου ύπό τού ύπολοχαγου Δραγοϊνόν, τοΰ δέ πρώτου 
ύπό τοΰ Λεκαίν.

Έκπλαγείς ό ξένος έδέχθη τό δωμάτιον, καί αμέσως πα· 
ρουσιάσθη εις τον Λεκαίν.

-—Κύριε, ειπεν εισερχόμενος είς το δωμάτιον τοΰ Δογάρδ, 
έχω τήν τιμήν ν’ αποτείνομαι πρός τον ένδοξον Λεκαίν;

— Είς τόν ίδιον. Τί επιθυμείτε παρ ’ αύτοΰ ;
— Κύριε, θαυμάζω τά προτερήματα ύμών.
— Εΐσθε πολύ εύγενής, φίλε μου.
— Ώς ύποκριτής τής Προβιγκίας, είμαι φιλόδοξος καί 

καταφλέγομαι υπό ταύτης. Έχω δέ τήν πεποίθησιν, ότι αί 
συμβουλαί σας θά μέ ώφελήσωσι μεγάλως. Μοί επιτρέπετε νά 
απαγγείλω μίαν σκηνήν έκ τίνος τραγφδίας;

— Μάλιστα, φίλε μου, μετά πάσης εύχαριστήσεως.
Ό ξένος ήρξατο ν ’ άπαγγέλλη σκηνήν τινα έκ τοΰ Ταγ- 

γρέδου. Έκ τών πρώτων όμως στίχων ό Δογάρδ ώχρίασεν, 
είτα ήρχισε νά τρέμη, οί πόδες του έλύγισαν καίγονυπετήσας:

— Είσθε ό Λεκαίν !... συγχωρήσατε ένα δυστυχή! ειπεν.
Ό Λεκαίν άνήγειρε τόν Δογάρδ εύγενώς. Ούτος δέ μετά 

πάσης ειλικρίνειας διηγήθη τήν ιστορίαν του.
— Τούλάχιστον παρατηρώ, είπιν ό Λεκαίν, άφοΰ ήκουσε 

μετά προσοχής τήν διήγησίν του,ότι δέν μέ ήδίκησες ποσώς. 
Δέν έχω λόγον νά παραπονεθώ. Είπέ μοι τί θά παραστήσης 
ταύτην τήν έσπέραν ;

-----Τόν Βανδάμ;
— Τό καλλίτερόν μου μέρος, θά έλθω νά ϊδω έμαυτόν.
Μετά τό τέλος τής παραστάσεως, ό Λεκαίν έλθών είς το 

δωμάτιον τοΰ Δογάρδ, ειπεν'
— Μέ παρεστησες ώς παλιάνθρωπον, άλλ ’ ίσως παριστών 

τό μέρος τούτο κατά τό είδος μου,δέν θά ΐπετύγχανον τόσον 
όσον σύ. Παρεστ^ς τή αλήθεια, φίλε μου, άθλιέστατα. Ούχ 
ήττον υπάρχει θεραπεία διά τά σφάλματάσου. Έλθέ είς Πα· 
ρισίους, θά σέ εισαγάγω είς τήν Γαλλικήν Κωμφδίαν.

— Σάς εύχαριστώ. κύριε μου,άπεκρίθη ό Δογάρδ, σάς άπο- 
δίδω τό όνομά σάς, διότι παραιτούμαι τοΰ θεάτρου.

— "Εστω! δέν θά πάθη κακόν έκ τούτου ή δραματική τεχνή. 
«Μέ φθονεί, είπε καθ’ εαυτόν 0 Δογάρδ.
Ό Δογράδ τηρών τήν ύπόσχεσίν του, διηυθύνθη είς τόν 

τόπον τής συνεντεύξιως ένθα τόν πιριέμενεν ή χήρα. Εύρεν 
αύτήν άξιόλογον, καί μόλις άγουσαν τό τριακοστόν έτος τής 
ηλικίας της· οί οφθαλμοί της έλαμπον καί ήτο χαρίεσσα.

Ή συνδιάλεξες αύτών ύπήρξεν εκτενής, καί έκ τών πρώ
των λέξεων αί καρδίαι των συνενοήθησαν.

—Θέλετε, ειπεν ό Δογάρδ, ν’άπομακρυνθώ τοΰ θεάτρου; 
—— Άναποφεύκτως.
—Λοιπόν δέν μέ νυμφε^εσθε ένεκα τής δόξης μου, ούτε 

τής περιουσίας μου, διότι τοιαύτην δέν έχω, ούτε ένεκα τοΰ 
ονόματος μου, διότι τό Λεκαίν είναι ξένον όνομα, καί οφείλω 
ν’ άναλάβω τό τοΰ Δογάρδ, όπερ είναι τό αληθές.

— "Εστω καίΔογάρδ.'Ολίγον φροντίζω περί τής δόξης σας 

και τοΰ κλέους τού ονόματος Λιιαίν. Βλέπουσα ύμάς παρι- 
στώντα, εύκόλως άνεγνώρισα, ότι έχετε ύψηλά αισθήματα, 
αληθή καρδίαν καί εύγενή ψυχήν ιδού πάν ό,τι μέ ευχαριστεί, 
ιδού διά τί σας νυμφεύομαι.

— Έν τοιαύτη περιπτώσει, άς συζευχθώμιν.
Μετ’ όλίγαςημέρας ό Δογάρδ συνώδευσε τήν σύζυγόν του 

είς Μασσαλίαν, όπου μετέβησαν είς τό θέατρον. ένθα παρι· 
στάνετα ή Άδελαίς Δουγεσκλέν.

— Πώς ονομάζεται ό ύποκριτής ό παριστών τό μέρος τοΰ 
Βανδόμ; ήρώτησε τόν σύζυγόν της ή κυρία Δογάρδ.

— Λεκαίν.
— Τί ονομάζεται Λεκαίν;
— Τότε ό Δογάρδ διηγήθη τάς περιπέτειας του είς τήν 

σύζυγον του'αΰτη δέ άκούσασα τήν βραδείαν ταύτην έξομο- 
λόγησιν τόν έσυγχώρησε, διότι ό έρως έμπεριέχει πρός τοϊς 
άλλοις καί θησαυρούς έπιεικείας.

Μωΰνής-

ΤΟ ΕΑΡ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν τφ ευτυχεί κλίματι έν φ κατοικώ, τό έαρ είνε ώς ή 
αύγή μιας ώραίας ημέρας' άπΟλαύει τις έκεϊ τώνάγαθών τά 
οποία εκείνο έπιφεριι, καί έκείνων τά οποία ΰπισχνεΐται. Τά 
πυρά τού ήλιου δέν ιινε πλέον έπεσκοτισμένα ΰπό τών πυ
κνών άτμών' δέν είνε άκόμη ήρεθισμένα ύπό τής διαπύρου 
οψεως τού Σείριου (ι)' είναι καθαρόν φώς, άναλλοίωτον, τό 
οποίον άναπαύεται ήδέως έφ’ όλων τών αντικειμένων, είναι 
τό ®ώς τοΰ όποιου οί θεοί είνε εστεμμένοι έν τώ Όλύμπφ.

Όπόταν φαίνηται έπί τοΰ όρίζοντος, τά δένδρα κινοΰσιτά 
βλαστάνοντα φύλλα αυτών αί δχθαι τού Ίλισσοϋ άντηχοϋ- 
σιν έκ τού κελαδήματος τών πτηνών, καί αί ήχοι του "Ο
ρους Υμηττού έκ τοΰ ήχου τών ποιμινικών αύλών. “Οταν 
πλησεάζη νά σβυοθή, ό ούρανός συννεφοΰται έκ σπινθηροβό- 
λων πέπλων, καί αί νύμφαι τής ’Αττικής ύπάγουσι δειλφ 
βήματι νά δοκιμάσωσιν έπί τού έκ χλόης λειμώνος εύκινή- 
τους ορχήσεις· άλλά πάραυτα επισπεύδει ν’ άνατείλη, καί 
τότε δέν ύπερποθεΐ τις ούιε τήν δροσερότητα τής νυκτός τής 
όποιας μέλλει νά στερηθή, ούτε τήν αίγλην τής ημέρας ήν 
προηγουμένως είχε' φαίνεται ότι καινοφανής ήλιος άνατέλλει 
έπί νέου κόσμου, καί ότι φέρει έκ τής ανατολής χρώματα 
άγνωστα είς τούς θνητούς. Έκαστη στιγμή προσθέτει νέον 
βέλος είς τάς καλλονής τής φύσεώς· άνά πάσαν στιγμήν, τό 
μέγα έργον τής άναπτύξιως τών δντων προβαίνει πρός τήν 
τελειότητα αύτοΰ.

Ώ φαειναί ήμέραι I ώ τερπνόταται νύκτες! όποιαν συγ- 
κίνησιν προύξένει έν τή ψυχή μου «ύτη ή τάξις τών εικόνων 
τάς όποιας προσεφέρετε είς όλας μου 'τάς αισθήσεις ! ώ θεέ 
τών ήδονών ! ω έαρ ! σάς εΐδον κατά τοΰτο τό έτος έν όλη 
τή δόξη σας' διετρέχετε ώς νικητής τάς πεδιάδας τής Ελ
λάδος, καί άπεσπάτε έκ τής κεφαλής σας τά άνθη τά όποια 
ώφειλον νά περικοσμώσιν αύτάς' έφαίνεσθε είς τάς πεδιάδας, 
αύται μετεβάλλοντο είς φαιδρούς λειμώνας' έφαίνεσθε έπί 
τών όρέων, τό έρπυλλον καί ό θύμος άνέδιδόν μυ^ία αρώ
ματα' άνυψοΰσθε είς τόν αιθέρα καί εκεί άπεχέιτε τήν γαλή
νην τών βλεμμάτων σας. Οί έρωτες εσπευσμένοι έτρεχον 
πανταχόθεν είς τήν φωνήν σας, έξετόξευον πανταχοθεν 
πεπυρωμένα βέλη, ή γή έφλέγετο ύπ’ αύτών. Τό παν 
άνέθαλλεν όπως καθωραίσθή' τόπάν καθωραίζετο όπως θέλ- 
γ-/;. Τοιούτος έφάνη ό κόσμος έν τή έξόδφ έκ τοΰ χάους, είς 
τάς εύδαίμονας ταύτας στιγμάς όπου ό άνθρωπος, κατατε- 
θαμβωμένος έκ τής διαμονής έν ή διέτριβε, έκπληχθείς καί 
εύχαριστημένος έκ τοΰ βίου του, έφαίνετο μήέχωννούν όπως 
γινώσκη τήν εύδαιμονίαν, καρδίαν όπως ποθή αύτήν, ψυχήν 
όπως τήν αίσθάνηται.

Έν Πύργφ 1391. Άλ, Π-Α.
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυίιβτορί*  ΙΟΙΆΙΟΤ BBPS. — Μειάρρασις Δ. I. Κ )

* Agapes,ούτως έχαλούντο αί συνιυωχίαι,αί κατά τούς πρώτους τού Χρι— 
«τιαν,ο;ιο0 -χρόνους τελούμενα!. S. Μ.

(Συνέχεια· ΐδβ προηγούμενου φύλλου)

^.Οίοσδήποτε όμως Κάφρος δεν είναι δυνατόν να κατέχη 
νομίμως άδάμαντας, καθότι ό νόμος δεν επιτρέπει εις αυ
τούς τήν ευκολίαν νά άγοράζωσι τοιούτους έν τφ κλαίμ, ή νά 
τούς έργασθώσι δι' ίδιον λογαριασμόν.

Το γεγονός δέν είχε γνωσθή αρκετά—ήτο έσπέρα, καθ‘ήν 
ώραν ή κατασκήνωσες ήτο ίν οχλοβοή μετά τό δεϊπνον—οτε 
πλήθος μαενόμενον μετέβη εις το καπηλεϊον τοΰ ενόχου, τό 
διήρπασεν καθ’ ολοκληρίαν, ειτα τό έπυρπόλησε. καί βε
βαίως θά έκρέμα τόν Γιάνγκην είς τήν αγχόνην, ήν άνθρω
ποί τινες έξ αγαθής προαιρέσιως κατεσκεύαζον, άν μή κατ’ 
ευτυχίαν του έφθανε δωδεκάς εφίππων αστυνομικών κλητή
ρων έν καιρφ, όπως τόν σώσουν, όδηγουντες αυτόν εις τήν 
φυλακήν.

Τέλος, αί βίαι, αί συμπλοκαί ήσαν συνήθεις έν μέσφ τοΰ 
συμμιγοΰςέκείνου, ορμητικοΰκαΐ ημιάγριου πληθυσμού.’Εκεί, 
ολαι αί φυλαί προσωθοΟντο εν άνομοίφ ομίλφ! Εκεί, ή 
δίψα τοΰ χρυσού, ή μέθη, ή επίδρασες τοϋ θερμοΰ κλίμα
τος, αί άπότυχίαι καί απογοητεύσεις συνέτεινον είς εξαψεν 
τών εγκεφάλων και διατάραξιν τών συνειδήσεων ! “Ίσως εάν 
όλοι εκείνοι οί άνθρωποι ήσαν ευτυχείς έν ταϊς άνασκαφαϊς 
των, ίσωςδιετήρουν πλείονα αταραξίαν καί υπομονήν*  ’Αλλά 
απέναντι τοΰ ενός έξ αυτών, είς δν αυνέβαινε ένίοτε νά εύρη 
λίθον μεγάλης αξίας, ύπήρχον έκατοντάδις, αΐτινες άπέζων 
μετά κόπου, μόλις κερδαίνοντες τά απολύτως πρός τό ζην 
αναγκαία, άν μή είς τήν έσχάτην αθλιότητα περεέπιπτον I 
Τό μεταλλεϊον ήτο οίονιί πράσινος τάπης, έφ’ ού διεκύβευον 
οΰ μόνον τό κεφάλαιόν των, άλλα τόν καιρόν των, τόν κό
πον των, τήν υγείαν των. Πολύ δέ περιορισμένος ήτο ό 
αριθμός τών ευτυχών παικτών, ών ή τύχη ώδήγει τήν άξί- 
νην έν τή έκμεταλλεύσει τοΰ κλαίμ τοϋ Βανδεργάατ Κόπζ.

Πάντα ταΰτα ήρχιζε νά βλέπη ό Κυπριανός ήμέρβρ τή 
ήμέρ^ καθαρότερου καί ήρώτα έαυτόν εάν εδει ή οΰ νά εξ
ακολούθηση επάγγελμα, ήκιστα άμειβόμενον, ότε επείσθη 
νά μεταβάλη τό είδος τής έργασίας.

Πρωίαν τινα εύρέθη κατέναντι σπείρας δώδεκα Κάφρων, 
ελθόντων είς τήν κατασκήνωσιν πρός εϋρεσιν εργασίας.

Οί πτωχοί ούτοι άνθρωποι ήργοντο άπό άπομεμακρυσμέ· 
νων ορέών, άτινα διαχωρίζουσι τήν κυρίως Καφρερίαν άπό 
τής χώρας τών Βασσούτων. Είχον διανύσει πλέον τών 150 
λευγών πεζή, κατά μήκος τοΰ ποταμού Όράνζη βαδίζοντες 
ό είς κατόπιν τοΰ άλλου, ζώντες μέ ότι ήδύναντο νά εύρω- 
«ιν είς τόν δρόμον, δηλονότι έκ ριζών, δενδροκκόκων καί 
ακριδών. Διέκειυτο εν φρικώδει καταστάσει ίσχνότητος,όμοιοι 
μάλλον πρός σκελετούς η πρός ζώντα όντα. Μέ τάς κά
τισχνους κνήμας των, τούς γυμνούς μακρούς κορμούς των 
εκ μεμβρανοειδοΰς δέρματος, όπερ έφαίνετο ώς νά έκάλυπτε 
κενόν σκελετόν, μέ τάς έξεχούσας πλευράς των καί τάς κοί- 
λας παρειάς των έφαίνοντο μάλλον διατεθειμένοι νά καταβρο- 
χθίσωσι μπιφεέκ άπά άνθρωπίνας σάρκας, ή νά έξασθενί· 
σωσιν έκ τής καθημερινής έργασίας. ’Επειδή δέ οΰδείς έφαί- 
νετο διατεθειμένος νά τούς προσλάβη είς τήν υπηρεσίαν του, 
έμενον ένοκλάζοντες έν τή άκρα, τής οδού, αναποφάσιστοι, 
σκυθρωποί, άπεκτήνωμένοι έκ τής άθλιότητος.

Ο Κυπριανός ήσθάνθη εαυτόν βαθέως συγκεκινημένον έπί 
τώ θεάματι έκείνφ. Τοϊς ένευσε νά άναμένωσιν, επανήλθε μέ
χρι τοΰ ξενοδοχείου, έν ω έτρωγε, καί παρήγγειλε μίαν καζα- 
νιάν άλεύρου έξ άραβοσίτου διαλελυμένου έν βραστφ ύδατι, 
μέ τινα κυτία αλιπάστου κρέατος καί δύο φιάλας ρουμίου.

Κατόπιν ηύχαριστήθη, βλέπων αυτούς παραδιδομένους είς 
την ευωχίαν ταύτην, τήν άπροειδοποίητον είς αυτούς.

Πράγματι,θά τούς έξελάμβανέ τις ώς ναυαγούς,συναθροι- 
σθέντας έπί σχεδίας μετά δέκα καί πέντε ήμερων νηστείαν 
καί αγωνίαν.Έφαγον τόσον, ώστε έν διαστήματι ήττονι τοΰ 
ένός τετάρτου ήδύναντο νά σκάσονκ ώς οβούζια. Έδέησε πρός 
τό συμφέρον τής υγείας των νά θέσωσι τέρμα είς τάς άγά~ 
πας1 ταύτας,έπί ποινή νά ίδωσι καθολικόν πνιγμόν, κατα- 
στρέφοντα πάντας τούς συνδαιτυμόνας!

Μόνος, εις έκ τών Μαύρων αυτών, μέ λεπτήν καί εύφυα. 
φυσιογνωμίαν — ό νεώτερος όλων, καθ’ όσον ήδύνατό τις νά 
κρίνη----άνεστάλη ολίγον έν τή πληρώσει τής βουλιμίας του.
Καί, όπερ σπανιότερου, έσκέφθη νά εΰχαριστήση τόν ευεργέ
την του, τοΰθ’ όπερ οί άλλοι ούδ’ έσκέφθησαν ποσώς· Έπλη- 
σίασε τόν Κυπριανόν, έλαβε τήν χεϊρά του δι’ άπερίττου καν 
χαριέσσης κινήσεως καί τήν εφερεν έπί τής ουλοτριχος κεφα
λής του.

— Πώς ονομάζεσαι ; τόν ήρώτησε κατά τύχην όλως ό νε
αρός μηχανικός, συγκινηθείς έκ τοΰ δείγματος 'έκείνου τής 
ευγνωμοσύνης.

Ό Κάφρος, όστις κατά σύμπτωσιν ένόει λέξεις τινάς άγ- 
γλικάς, άπεκρίθη άμέσως :

— Ματακίτ.
Τό άγνόν καί έμπνέον έμπιστοσύνην βλέμμα του ήρεσκεν είς 

τον Κυπριανόν. Όθεν τφ έπήλθεν ή ιδέα νά προσλάβη τόν 
εύρωστου εκείνον νεανίαν, διά νά έργασθή είς τό κλαίμ του, 
καί ή ιδέα αύτη ήτο καλή.

«'Επιτέλους, διελογίσθη, όλος ό κόσμος είς τό διαμέρισμα 
αυτό κάμνει. Καλλίτερα είναι διά τόν πτωχόν Κάφρον νά Ζχη 
εμέ πάτρωνα, ή νάπέση ’ς τά χέρια κανενός Πανταλάκκη !

Κατόπιν, ύπολαμβάνων:
— Λοιπόν, Ματακίτ, έρχεσαι νά εύρης εργασίαν δέν έ

χει ούτω ; τόν ήρώτησεν.
Ό Κάφρος ενευσε καταφατικός.
— θέλεις νά έργασθής πλησίον μου ; θά σέ τρέφω, θά σοί 

προμηθεύσω τά εργαλεία καί θά σοΰ δίδω είκοσι σελίνια κατά 
μήνα ! Τοιαύτη ήτο ή διατίμησις, καί ό Κυπριανός έγνώ- 
ριζεν, ότι δέν ήδύνατο νά προτείνη πλείονα, χωρίς νά διεγείρη 
έναντίον τον τήν οργήν όλων τών έν τή κατασκηνώσει. Έπε- 
φυλάχθη όμως νά συμπληρώση τήν εύτελή ταύτην ανταμοι
βήν οιά δώρων,ενδυμάτων,οικοσκευών καί παντός.όπερ έγνώ- 
ριζεν, οτι ήτο χρήσιμον, κατά τήν σκέψιν τών Κάφρων.

’Αντί πάσης άπαντήσεως, ό Ματακίτ μειδιών έδειξε δι
πλήν σειράν .λευκών όδόντων καί εφερεν έπί τής κεφαλής του 
τήν χεϊρα τοΰ προστάτου του. Τό συμβολαίου ύπεγράφη.

Ό Κυπριανός ώδήγησεν άμέσως παρ’ έαυτφ τον νέον ύ- 
πηρέτην του. Έλαβεν έκ τοΰ μαρσίπου του μίαν πάνίνην 
περισκελίδα, έν ύποκάμισον έκ φλανέλλας καί τινα παλαιόν 
πίλον καί τά εδωσεν είς τόν Ματακίτ, όστις δέν ήδύνατο νά 
πιστεύση τά ματιά του. Νά ίδη εαυτόν,άμα τή έν τή κα
τασκηνώσει άφίξει του, ένδυόμενον δι’ ένδυμασίας τόσφ λαμ- 
πράς, τοΰτο ΰπερέβαινε καί αυτά τά παραβολώτατα ονειρο
πολήματα τοΰ πτωχού διαβόλου. Δέν ήξευρε πώς νά έκ
φραση τήν ευγνωμοσύνην του καί τήν χαράν του. Εχορο- 
πήδα, έγέλα, έκλαιε ταΰτοχρόνως.

— Ματακίτ, μοΰ φαίνεσαι καλό παιδί! ελεγεν ό Κυπρι
ανός. Έννοεϊς, βλέπω, ολίγα άγγλικά !---- Δέν ξεύρεις λοι
πόν νά λέγης καί καμμίαν λέξιν ;

Ό Κάφρος ενευβεν αρνητικώς.
— Έ! καλά! άφοΰ είναι έτσι, σέ συμβουλεύω νά μάθης 

τά γαλλικά! έπανέλαβεν ό Κυπριανός.
Καί χωρίς νά άργοπορήση,εδωσεν είς τόν μαθητήν του το 

πρώτον μάθημα, διδάξας αύτφ τά ονόματα τών εΰχρηστο- 
τέρων πραγμάτων, καί κάμνων αυτόν νά τά έπαναλαμβάνη.

“Ωστε ό Ματακίτ οχι μόνον ετυχε νά ηναι καλός νέος, 
αλλά καί πνεύμα ευφυές είχε, πεπροικισμένον δι’ αληθώς 
εξαιρέσου μνήμης.·

Έν διαστήματι ήττονι δύο ώρών, εμαθε πλέον τών έκα- 
τόν λέξεων, ας έπρόφερεν αρκετά όρθώς.

Ό νεαρός μηχανικός,έκπληκτος έκ τής τοιαύτης εΰχιρείας, 
άπεφάσισε νά τόν μεταχειριαθή επωφελώς.

Έχρειάσθη έπτά έως οκτώ ήμερων άνάπαυσις καί θρε
πτική τροφή, όπως ό νεαρός Κάφρος άναλάβη έκ τών ταλαι
πωριών τοΰ ταξιιδίου του καί δυνηθή νά ηναι είς κατάστα- 
σιν νά έργασθή. “Οθεν αί οκτώ αύται ήμέραι έχρησιμοποιή- 
"θησαν ούτω καλώς ύπό τε τοΰ διδασκάλου καί του μαθητοΰ, 
•ώστε είς τό τέλος τής έβδομάδος ό Ματακίτ ήδύνατο νά έκ- 
φράζη πλέον τάς ιδέας του γαλλιστί, διά τρόπου, είναι τό 
αληθές, έσφαλμένου, άλλ’ έν γένει λίαν καταληπτώς. Ούτως 

•ό Κυπριανός έδράξατο τής ευκαιρίας, νά τόν κάμη νά τφ 
-διηγηθή όλην τήν ιστορίαν του. Καί αύτη ήτο άπλουστάτη.

Ό Ματακίτ δέν έγνώριζεν ούτε τήν ονομασίαν τοΰ τόπου 
του, όστις ήτο είς τά όρη, πρός τό μέρος, έξ ού ό ήλιος άνέ- 
τελλεν. “Ο,τι ήδύνατο νά 
είπη, ήτο, ότι έκεί οί άν
θρωποι διετέλουν έν πλήρει 
«θλιότητι· Ήθέλησε λοιπόν 
ν απόκτηση περιουσίαν, κατά 
τό παράδειγμα έκπατρισθέν- 
των τινών πολεμιστών τής 
«ρυλής του, καί, ώς έκεϊνοι, 
ήλθεν είς τά άδαμαντοφόρα 
πεδία.

Τί ήλπιζε νά κερδήση είς 
αυτά ; Ολως άφελώς, μίαν 
έρυθράν χονδρήν καπότακ καί 
εκατόν αργυρά νομίσματα.

Όντως, οί Κάφροι άπο- 
στρέφονται τά χρυσά νομί
σματα. Τοΰτο προέρχεται έκ 
βαθείας προλήψεως, ήν τοϊς 
ένέβαλον οί πρώτοι Εύρω- 
παϊοι, οί έμπορευθέντις μετ’ 
αυτών.

Καί τί θά εκαμνε μέ τά 
χρήματα αυτά ό φιλόδοξος 
Ματακίτ ;

"Ε ! καλά ! Θά έπρομη- 
'θεύετο μίαν έρυθράν καπό- 
ταν, εν όπλον καί πυρίτιδα 
καί έπειτα θά έπέστρεφεν είς 
τό κράαλ του. ’Εκεί θά ή- 
γόραζε μίανγυναϊκα—ήτις θά 
είργάζετο διά λογαριασμόν 
;ου— θά έπεμελεϊτοτήν αγε

λάδα του καί θά έκαλλιέρ- 
γει τόν έξ άραβοσίτου άγρόν 
του. Τπό τούς όρους τού
τους θά ήτο θαυμαστός άνθρωπος» είς μέγας αρχηγός. “Ολοι 
θά έζήλευον τό όπλον του καί τήν λαμπράν τύχην του, καί 
θ' άπέθνησκε φορτωμένος άπό χρόνια καί ύπόληψιν. Καθαρά 
πράγματα.

Ό Κυπριανός έμεινε σκεπτικός, άκούσας τό τόσφ άπλοΰν 
τοΰτο πρόγραμμα. Έπρεπε λοιπόν νά τό τροποποίηση, νά 

' επεκτείνη τόν ορίζοντα τοΰ δυστυχούς αύτοΰ άγριου, νά τφ 
ύποδείζη ώς σκοπόν τής δραστηριότητος κατακτήσεις σπου- 
δαιοτέρας άπό μίαν έρυθράν καπόταν καί έν πυρόλιθον τυφέ· 
κιον ; Ή μή δέν ήτο προτιμότερον νά τόν άφήση έν τή α
πλοϊκή αμαθείς του, όπως μεταβή καί άποτελειώση έν ει
ρήνη είς τό κράαλ του βίον, οίον έπεθύμει: Περιμάχητον ζή
τημα, όπερ ό νεαρός μηχανικός δέν έτόλμα νά λύση, καί ό 
Ματακίτ έπεφορτίσθη μετ’ οΰ πολύ νά πράξη.

Πράγματι μόλις έγένετο εγκρατής τών πρώτων τής γαλ
λικής γλώσσης στοιχείων ό νεαρός Κάφρος, έπεδείξατο έκτα
κτον δίψαν πρός μάθησιν. Ήρώτα άκαταπαύστως, ήθελε νά 
γνωρίζη όλα, τό όνομα έκάστου άντικειμένου, τήν χρήσίν του, 
την άρχικήν καταγωγήν του. Ειτα έκυριεύετο ύπό τής άνα- 
•γνώσεως, τής γραφής,τής άριθμητικής.Όντωςητο άπληστος!

ά,κεγκώριαε τόκ Κικέζοκ Λϊ,

Ό Κυπριανός έλαβεν άμέσως τήν άπόφασίν του. ’Απέ
ναντι τοιαύτης προφανούς κλίσεως, οΰδείς δισταγμός ΰπήρ- 
χεν. Άπεφάσισε λοιπόν νά δίδη καθ’ έκάστην έσπέραν 
μιας ώρας μάθημα είς τόν Ματακίτ, όστις, έκτος τών εργα
σιών τοΰ μεταλλείου,άφιέρώσε διά τήν έκπαίδευσίν του πάντα 
τόν καιρόν, ον ήδύνατο νά διαθέση.

Ή δεσποινίς Ούάτκινς, συγκινηθεϊσα κάϊ αύτη έκ τοΰ μή 
κοινού τούτου πόθου, άνέλαβε νά βοηθή τόν Κάφρον είς τήν 
έπανάληψιν τών μαθημάτων του. Άλλως τε, άπήγγελλεν 
αυτά ό ίδιος καθ’ έαυτόν, καθ’ όλον το διάστημα τής ημέ
ρας, είτε όταν έδιδε μεγάλα διά τής σκαπάνης κτυπήματα 
είς τό βάθος τοϋ κλαίμς, είτε όταν άνείλκυε τούς κάδους τοϋ 
χώματος, ή διέλεγε τούς χάλικας. Ή έν τή έργασίφ ρώμη 
του ήτο τόσφ μεταδοτική,ώστε κατελάμβανεν ολον τό προσ

ωπικόν, ώς μολυσματική νό
σος, καί ή εργασία τοΰ μεταλ
λείου έφαίνετο γινομένη μετά 
πλείονος φροντίδος.

Πρός τούτοις, τή συστάσει 
αύτοΰ τούτου τοΰ Ματακίτ, 
προσέλαβον έπί μισθφ έτερον 
Κάφρον τής φυλής του, όνό- 
ματι Βαρδίκ, ούτινος ό ζήλος 
καί ή εύφυία ήξιζαν τής αυ
τής επίσης εκτιμήσεως.

Τότε ό νεαρός' μηχανικός 
έσχε τήν πρώτην εύνοιαν τής 
τύχης. Εύρε λίθον περίπου έ
πτά καρατίων,ον έπώλησεν ά
μέσως άντί πέντε χιλιάδων φρ. 
καίτοι ήκρωτηριασμένον, εις 
τόν εργολάβον Νάθαν.

Αύτη ήτο άληθώς πολύλαμ- 
πρά όουΛειά. Μεταλλευτής, 
μετρίαν έκ τοΰ προϊόντος τής 
εργασίας του άμοιβήν ζητών, 
θά έφαίνετο δικαίως Ικανοποι
ημένος. Ναι ! άναμφιβόλως, 
άλλ' ό Κυπριανός δέν ητο ευ
χαριστημένος.

«Άν μοί συνέβάινε κάθε δύο 
τρεϊς μήνας τέτοια τύχη, ε- 
λεγε καθ’ έαυτόν,δέν θά ήμην 
έπί μάλλον προηγμένος; Είς . 
έμέ δέν άρκεϊ εις αδάμας έπτά 
καρατίων, άλλα χίλιοι ή χίλιοι 
πεντακόσιοι τοιοΰτοι λίθοι·... 
άλλως ή δεσποινίς Οΰάτκινς 
θά μοί διαφύγη, διά νά τήν 

κρε^ά^εκοκ άπό τοΐ> Λαιμόν

άμπάζτι αΰτός ό Τζέϊμς “Ιλτων, ή κανείς άλλος εραστής, όσ· 
τις δέν θά τήν έπεθύμει όλιγώτερον !

Ό Κυπριανός λοιπόν παρεδίδιτο ημέραν τινά είς τοιαύτας 
θλιβεράς σκέψεις, έπιστρέφων είς τό Κόπψ, μετά τό δεύτερον 
(lllQCh) πρόγευμά του, έν όχληρ? ήμέρ? καύσωνος καί κονι- 
ορτοϋ —κονιορτοΰ ερυθρού, έκτυφλωτικοΰ, κυμαενομένου έπι- 
μόνως έν τή άτμοσφαίρφ τών άδαμαντοφόρων μεταλλείων — 
ότε αίφνης ώπισθοχώρησεν έκ φρίκης, φθάσας είς τήν καμ
πήν άπομεμακρυσμένης καλύβης. Οίκτρόν θέαμα παρίστατο 
πρό τών οφθαλμών του.

“Ανθρωπός τις ήτο κρεμασμένος άπό τοΰ ρυμοΰ βοηλάτου 
άμαξίου, έστημένου πρό τοΰ τοίχου τής καλύβης, ώστε τό 
μέν όπισθεν μέρος νά ηναι έπί τής γής, το δέ άκρον αίωρού- 
μενον. ’Αδρανές, μέτούς πόδας τεταμένους, τάς χεϊράς ακι
νήτους τό σώμα αΰτό, κατέπιπτεν ώς μολυβδινον σύρμα σχη- 
ματίζον γωνίαν είκοσι μοιρών μετά τοΰ ρυμοΰ, έν σινδόνι 
περιλαμπούς φωτός.

ΓΗτο αποτρόπαιου.
Ό Κυπριανός, έκπλαγείς κατ’ άρχάς, ήσθάνθη έαυτόν κα

ταλαμβανόμενου ύπο βίαιου συναισθήματος εΰσπλαγχνίας,
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ότε άνεγνώρισε τδν Κινέζον Λϊ, κρεμάμενον άπό τοΰ λαιμού 
διά τοΰ μακροΰ πλοκάμου του, μεταξύ Ούρανοΰ καί γης.

Ό νεαρός μηχανικός δέν έδίστασε περί τοΰ τί είχεν εύθύς 
έν άρχή νά κάμη. Άνερριχήθη είς το άκρον τοΰ ρυμοΰ εκεί
νου, ήρπασε τδ σώμα τοΰ καταδίκου «ς τούς βραχίονας του, 
τό άνύψωσεν, ίνα προλάβη τάς συνέπειας του στραγγαλισμού, 
έπειτα άπέταμε τον πλόκαμον με τόμαχαιρίδιόν του—καί 
δλα αύτά είς ήμισυ λεπτόν. Μέτά ταΰτα ώλίσθησε μετά προσ
οχής καί κατέθεσε τδ φορτίον του ύπδ την σκιάν τής καλύβης·

("Εικται συνέχει»)

ΧΤΠΛΑΙ ΥΓΡΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΛΑΙ ΗβΡΑΙ

(Συνέχεια και τέλος)

Ύπολογίζοντες δέ τήν βχέσιν τοί χατ*λ«ρδ«νομίνου  δγχου ύπό τοΰ ρευ- 
οιοΰ καί της κυψελώδους ΰλης, «ύρίβχομεν τοιβύτην 1,5 ήτοι δτι ή μεσολά- 
δησις τής «πορροφητιχης ούσίας μειοϊ τόν πραγματικόν δγχον τοϋ ρευστού 

μόνον κατά 40 τοίς,έκατόν. Ούτω οέ συμπεραίνετε, δτι ίν τινι οτήλν, προ- 
παρασχευασθείση διά τής κυψελώδους ΰλης τοΰ Germain, Μ όλιχοΰ βάρους 
465 γραμμαρίων πτχτής, όπάρχουσι 360 γραμμάρια ρευστού, (πυχνότητος 
1,1) χαΐ 105 γραμμάρια χυψελώδους ύλης, χα’ι δτι ή συμπύχνωσις έξιχνεϊ- 

ται εις δγχον πεντάχις μιχρότερον.
Διά της μεθόδου ταύτης χατορθοϋται ή απόχτησες πηχτής οαινομενιχίΰς 

ξηρίς, δυναμόνης νά θέση εις ίνέργειαν μίαν στήλην, άφοϋ τεθή μεταξύ έλά 
σμχτος ψευδαργύρου χαι τεμαχίου άνθραχος. Ή κυκλοφορία τοΰ ρευστού έν 
τώ έσωτεριχω της πηχτής είναι εύχολοτάτη, συνεπώς δέ διαφορά έντάσεως 

έν τή διαλύσει δεν δύναται νά ύπαρξη.
Ή άντίστασις αυξάνεται χατά λόγον 1 πρός 0,60, 1,7 πρός 1, χαΐ όταν 

ή ζύμη είναι συμπαγής τοσούτω ή άντίατασις είναι μεγαλειτέρα.
Τά ίχ τής χρήσεως τής χυψελώδους ουσίας τοϋ χ. Germain εν τξ στήλη 

Leclanch0 παρεχόμενα πλεονεχτήματά <ΐσι πολλά. Κατά πρώτον λόγον 

ή έπ'ι τής πηχτής άσχονμίνη πίεσις χποχαθίστησι τήν έξάντλησιν τού ψευδαρ
γύρου όμαλωτέραν, διότι ή πίεσις χαι χατ’ άχολουθίαν ή επαφή τοϋ ρευστού 
μιιοϋται χαθ’ όλα τά σημεία ένθα ή επιφάνεια τοϋ μετάλλου φθείρεται πλέον 
τών άλλων μερών.

Έχτό; δέ τούτου, ή φύσις τής χυψελώδους ουσίας χαΐ ίδιότης αυτής εις 
τό απορροφάν τά αέρια] ΐμποδίζουσι τελείως τόν σχηματισμόν έξατμιστιχον 
στρώματος ίν τή έπιφανείφ τών ήλεχτροδίων. Άλλά χαΐ έξ άλλου όμως 

μία στήλη χατασχευασμίνη διά χυψελώδους ύλης πολύ ταχέως έπιφέρει χαΐ 
τά χαχά έχεΐνα αποτελέσματα τά παρατηρούμενα ΐπΐ τών συνήθων ύδροηλε- 

χτριχών στοιχείων, διότι τό ρευστόν βαθμηδόν εξατμίζεται άφίνον εξανθήσεις 
οόχΐ άγω]ίμους α'τινες μετά τινα χρόνον αυξάνουσι τήν άντίστασιν είς βαθ
μόν τοιοϋτον ώστε νά χαθιστώσι τήν στήλην άχρηστον. Πρός θεραπείαν του 
πχχοϋ τούτου είναι έπάναγχες νά μή ΰποβάλληται τό ρευστόν είς τήν επιφά

νειαν τοΰ άέρος, δηλαδή νά χατασχευάζωνται αί στήλαι ούιως, ώστενά χλεί- 
ωνται έρμητιχώς,

Έν ταϊς εσχάτως χατασχευασθείσαις στήλαις Germain, τό δοχείον σόγ- 
χειτχι άπό χυτίου^έχ ξύλου δρνός, όπερ πρότερον βράζεται πρός άφαίρεσιν 

τίς ύγρασίας. χαΐ είτα χρίεται διά βερενιχίου χατασχευασμένον διά χατραμίου. 
Πλάξ έχ χαθαροϋ,,ψευδαργύρου βερενιχομένη άπό τής μιας πλευράς τίθεται 
είς τδ βάθος τοϋ χυτίου, έφ’ ου προσχολλαται χάλχινον έλασμα επίσης χε- 
χρισμίνον διά βερενιχίου χαΐ εντελώς άπομεμονωμένον διά μονωτιχής οόσίας 

οπερ χρησιμεύει ώ; ήλεχτρόδιον.
Έπί τής έχ ψευδαργύρου πλαχός τίθεται ?ν πρώτον στρώμα χυψελώδους 

ύλης έμπεποτισμένης έν θερμή διαλύσει έχχλωριούχου αμμωνίας, πυχνότη- 
τος 1,1 χαι 1 πηκτής πρός 3,5 έως 4 ρευστού.

Έπΐ τοΰ στρώματος τούτου τίθεται ό άνθραξ, περιβαλλόμενος έχ στρώμ- 
ματος μικρών τεμαχίων χώχ χαί διττοξειδίου τής μαγνήσια;, χαΐ έπί τούτου 
ποοσχολλάται διά μέσου σφιγχτηρίου σύρμα όπερ διέρχεται διά τού χυτίου 
πρός τά έξω αυτού. Δίσκος έχ χαουτσβύχ συμπληροί τήν εντελή χαι έρμητι- 
χήν χλεΐσιν τοΰ^χυτίου. Ό άνθραξ άφοϋ ποτισθή χαλώ; διά ρευστού, τίθεται 

έπ’ αύτοΰ δεύτερον στρώμα χυψελώδους ύλης έμπεποτισμένης έν τή διαλύβε1 
τής άμμονίας, έφ’ ής προστίθεεαι έτέρα έχ ψευδαργύρου πλάξ όμοια τής τε· 
θείσης πρότερον έν τώ βάθει τοϋ χυτίου.

Έπί τήςςπλαχός ταύτης εφαρμόζεται έτέρα ξνλίνη πλάξ έφ’ ης στηοιζό- 
μενον τό κάλυμμα του χυτίου χλείεται διά ισχυρών βιδών χατορθουμένης 
διά ’τοϋ τρόπου τούτου τής άπολαύσεως πιέσεως 200 γραμμαρίων περί

που χατά τετραγωνικόν έκατοστόμετρον ύφ’ ήν τό ρευστόν έξιδροΐ ■ ελαφρώς 
έπί τής έχ ψευδαργύρου πλαχός. 'Π στήλη τότε είναι έτοιμη πρός λειτουρ- 
γείαν.

Διάφοροι χατασχευάζονται τύποι τής σγήλης ταύτης διαστάσεων 12χ7χ7· 

έχατοστομέτρων, μέ άντίστασιν 1 ohm, χαΐφθάνονσι μέχρι τών διαστάσεων 
30x20X11, έχατοστομέτρων μέ άντίστασιν 0,09 ohm χαΐ ήλεχτροχινητή- 

ριον δύναμιν σταθερόν 1,50 volts. 'Ομοίως χατασχευάζονται πολλαπλοί λε
γάμενα·. στήλαι, έν αίς συναρμολογοΰνται πλείονα στοιχεία έν τφ αύτφ χυ- 

τίω έρμητιχώς πάντοτε χεχλεισμένα.
"Ηδη καταγίνονται έν Ευρώπη πρός έφαρμογήν τή; ύπό τοΰ χ. Germaiw 

προπαρασχευής τής χυψελώδους ούσίας χαι είς τούς συμπυχνωτάς, χαί’ δν 

δπεδείξαμεν άνωθι τρόπον, χαΐ μάλιστα λέγεται ότι τά μέχρι τοϋδε ληφθέντκ 
αποτελέσματα «ίσ’ιν ένίαρρυντιχά. Φ. Π.

0 ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΙΙΣ “ΦΥΣΕΩΣ»»

Ό γύρος τοΰ κόσμου ύπό της «Φύσεως» άπέτυχεν. Ό 
άποσταλείς φάκελλός μας τη 27 Νοεμβρίου π. έτους όπως 
έκτελέση τόν κύκλον της γης διά. μέσου Παρισίων, Νέας. 
Ύόρκης, ‘Αγίου Φραγκίσκου, Χόγγ-Κόγγ, Σουέζ καί ’Αθη
νών έπανήλθεν εις ’Αθήνας τή 2? Φεβρουάριου αφού έφθασε. 
μόνον μεχρις ’Αμερικής. Τό ταχυδρομικόν γραφείου τής Νέας 
Ύόρκης μας έπέστρεψεν αύτόν μετά τής ακολούθου ση- 
μειώσεως :

Les ieltres pour fair© le lour du monde ne peuvent- 
Stre admises ni en circulation ni en expecliondans le 
service poslale des Etats Unis, Voir I’ailicle 11 de la 
Covention le l'Union poslale Universelle.

Καί εν τούτοις τό άναφερόμενον άρθρου τής Συμβάσεως 
ούδέν σχετικόν αναφέρει, άλλά μόνον ποιείται μνείαν περί ά- 
παγορεύσεως τής εσωτερικής κυκλοφορίας τής αλληλογραφίας 
είς περιστάσεις εντελώς άσχετους πρός τήν παρούσαν.

Χωρίς νά ένδιατρίψωμιν ένταΰθα είς ζητήματα όλως ά
σκοπα καί «λυσιτελή, περί τής καλής ή κακής εφαρμογής 
τοΰ είρημένου άρθρου τής συμβάσεως ύπό τού ταχ. γραφείου· 
τής Νέας Ύόρκης, άφοΰ έκατομμύρια ήδη τοιούτων επιστο
λών έκαμαν έξ Ευρώπης τόν γύρου τοΰ κόσμου, έξ ών θά. 
δημοσιεύσωμεν προσεχώς εν τοιοϋτον επιστολικόν δελτάριο*  
μετά τών σφραγίδων πάντων τών γραφείων άφ’ών διήλθε^ 
άγγέλλομεν απλώς έπί τοΰ παρόντος τήν αποτυχίαν τοϊς ή— 
μετεροις άναγνώσταις, οΐτινες έπερίμενον τήν έκβασιν τήςάνά 
τήν ύφήλιον εκδρομής τής «Φύσεως» κτλ. επιφυλασσόμενοι, 
προσεχώς νά κανονίσωμεν τήν αποστολήν ετέρου φακέλλου- 
μας είτε άντιθέτως τή πορεία ήν άρχήθεν έλαβομεν, είτε 
ΰπερπηδόντες τάςΉνωμέναςΠολιτείας,χωρίς νά λάβωσι και
ρόν οί κύριοι αντίποδες μας νά μάς γυρίσωσιν πάλιν όπίσω. 
Καί είναι επίμονες οί Γιάγκαι, άλλά είναι και πολυπράγμο- 
νες οί "Ελληνες! "Ιδωμεν τότε τις θά νικήση.

ΤΟ ^ΊΝΓθ-ELTu-CrS
' (‘Η είκών τοΰ Millet)

Ή έπίδοξος εικών τοΰ Millet μέλλει όσον ούπω νά μετά- 
κομισθή είς Γαλλίαν, έξαγορασθεϊσα ήδη ύπό τού βαθύπλου
του κ. Σωσάρ (Chauchard) άντί 750,000 φράγκων!

Είναι γνωστός ό άνά τήν ύφήλιον άπασαν γινόμενος κρό
τος έκ τής ύπό τών ’Αμερικανών άγορας τής έλαιογραφίας ταύ
της, ήτις έγένετο αφορμή άληθοΰς μάχης, καθ’ήν 28 έρα- 
σταί Γάλλοι, Ρώσσοι καί Δανοί ειχον συνασπισθή πρός άπό- 
κτησίν της καί διαμονήν αύτής έν τώ Λούβ.-φ, καί έν ή ένί- 
κησαν οί ’Αμερικανοί, οΐτινες έδαπάνησαν 586,600 φρ. συμ
περιλαμβανομένων καί τών εξόδων.

To Angelus είχε λοιπόν μεταφερθή πέραν τοΰ Ώκεανοϋ· 
καί έκτιθή, έν άπάσαις ταΐς πόλισι τών Ηνωμένων Πολι
τειών, ένθα είσεπράχθησαν κολοσσαΐα χρηματικά ποσά. Πλήν 
μεγάλως ήγανάκτησαν οί ’Αμερικανοί, όπόταν ό κ. Σωσάρ 
προσέφερε διά τήν άνάκτησιν αύτής 750.000 φρ- εί καί έ- 
πωλήθη επί τή συμφωνία νά μένη έν ’Αμερική μέχρι τής 
25 ’Ιανουάριου 1891.

Ή εικών αύτη προώρισται νά τοποθετηθή έν τφ λαμπρφ 
μεγάρφ τοΰ κ. Σωσάρ, έν φ .ήδη περιέχονται τεχνικοί ανε
κτίμητοι θησαυροί.

Τό Angelus παρίστησιν ώς γνωστόν μίαν χωρικήν καί 
ίνα χωρικόν, γάλλους, οΐτινες έν μέσφ τοΰ άγροΰ ένφ ση
μαίνει ό κώδων τής μεσημβρίας, άσχεπεΐς καί τήν κεφα
λήν πρός τήν γην κλίνοντες προσεύχονται.

Έπειδή δέ έν ’Αμερική δυνατόν νά έγελωτοποιεϊτο τό άν- 
τικείμενον τού αριστουργήματος τοΰ διάσημου ζωγράφου, καί 
ούτω δυνατόν νά έμειοΰτο ή αξία τοΰ έργου, είχον μερεμνή- 
σιι οί αρμόδιοι, καθ' ά γράφει ό Γαλάτης, νά λέγηται είς 
τούς θρησκομανείς, ότι ή εικών αύτη παρίστησι Γά-12υυςχω· 
(/ιχθύς ΐκζαγιάζοΓταζ τό rsoyerf^or ait&r τίκνογ !

Ρο9ς

ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΝΑ ΕΞΟΛΟΛΑΓΗΑΗ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ;

έ-Άγγέλλεται έκ Φλωρεντίας ότι πολλοί ίερεΐς συνήλθον 
κεϊσε πρός συζήτησιν μεταξύ των περί σπουδαίου καί έν ταύτφ 
■περιέργου θέματος ήθικής θεολογίας.

Δυνανται οί ίερεϊς νά διδωσιν ή ού τήν άφεσιν τών αμαρ
τιών τηλεφωνικώς: καί δύναταί τις νά λάβγ> επίσης τηλε- 
φωνικώς τήν άφεσιν τών εαυτού ανομημάτων, άφοΰ ύποβληθή 
είς τηλεφωνικήν έξομολόγησιν ;

Τό τυπικόν κείμενον τών καθολικών νόμων απαιτεί τήν 
παρουσίαν τοΰ έξομολογητοΰ καί τοΰ αμαρτωλού.

Φαίνεται δέ ότι ύπάρχει διάταγμά τι τοΰ Πάπα Κλη· 
μέντου VIII, άπό 20 Ιουλίου 1602, δι’ ού απαγορεύεται 
«ήδι’ επιστολής έξομολόγησις είς Ιερωμένον μακράν 3ιαμέ· 
νοντα, καί ή δια τού αύτοΰ μέσου άφεσις τών αμαρτιών.»

Άλλά ό πάπας Κλήμης διϊσχυρίζονται μερικοί ύπερευ- 
λαβεΐς, μετά πολλοϋ ζήλου, δέν ηδύνατο βεβαίως νά πρό
βλεψη ότι έλεύσεται ήμαρ, καθ’ ο δύο άτομα θά δύνανται 
νά συνομιλώσι κατ'ευθείαν καί τόσον οίκείως έξ άποστάσεως 
δεκάδων χιλιομέτρων κλπ.

"Ωστε τό ζήτημα έμεινεν άλυτον τούλάχιστον έπί του πα
ρόντος.

ΗΧΟ

ΪΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΓ ΤΕΙΟΪ 
ΕΠΙ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΉΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Ό κ. Κράπελιν άνέφερεν εσχάτως έν τφ ι’ατρικφ Συνε- 
δρίφ τοΰ Βερολίνου τά αποτελέσματα σειράς πειραμάτων 
περί τής έπιδράσιως, ήν αί δύο αύται ούσίαι δύνανται νά 
εχωσι επί τών συνήθων ψυχεκών διαθέσεων τοΰ άνθρωπον. 
Κατ’αύτόν τό οίνόπνευμαέλαττοΐ τήν συγκέντρωσιν τών ι
δεών, πλήν ενισχύει τήν έκφωνητικήν εκφρασιν τών λέξεων, 
ώς καί τήν τών άκουστικών έντυπώσεων ό δέ επηρεαζόμε
νος ύπ’ αύτοΰ εύκολωτερον τότε αποστηθίζει ομιλίαν τινά 
ή καί λόγον, ένφ έξ εναντίας ή τάσις τής διάνοιας προς άνα 
ζήτησιν δεσμού μεταξύ τών ιδεών σημαντικώς παραβλάπτε
ται. 'Η μυϊκή δύναμις έπαισθητώς μειούται.

Τό τέϊον τούναντίον ύποβοηθεΐ τήν συγκέντρωσιν τών ιδεών 
ώς καί την διανοητικήν έργασίαν, ένφ άφ’ίτέρου καλύει τήν 
ακουστικήν συγκέντρωσιν τών λέξεων.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟ1Σ

Εσχάτως συνέστη έν Παρισίοις ύπό ’Αμερικανών άνθρω- 
πολογικον συνέδριον, ούτινος σκοπός είναι ή έρευνα τής προ- 
κολομβίου ίστοριας, ήτοι ή έξέτασις τής Αμερικής πρό 
τής άνακαλύψεως αύτής ύπό τού Χριστόφορου Κολόμβου.

Τό συνέδριον τοΰτο πρόκειται νά έξετάση άν οίλαοί οΐτι
νες κατφκουν τήν Αμερικήν πρό τών μεγάλων ανακαλύψεων 
τοΰ 15ου καί 16ου αιώνων ησαν πραγματικώς αύτόχθονες 
ή απλώς άτομα, τά όποια είς άγνωστόν τινα έποχήν άπεχω- 
ρίσθησαν τών φυλών τής παλαείς ήπείρου.

Πολλοί συμμερίζονται τήν τελευταίαν ταύτην ύπόθεσιν, 
διότι τά άνακαλυφθέντα λείψανα έν Μεξικώ, Νικαραγούκ, 
Περού, καί τα ίρείπεια τής Βαλβέκ, Παλμύρας καί τής 
Περσεπόλεως άποδεικνύουσιν κατάστασιν πολιτισμού πολύ 
προκεχωρημένην.

Ο δέ κ. de Guiues κατόρθωσε ν’απόδειξή διά μέσου 
σινικών εγγράφων, οτι ό Χριστόφορος Κολόμβος άνεκάλυψε 
τήν ’Αμερικήν μόνον διά τούς Εύρωπαίους, καί ότι αύτη 
ητο γνωστή τοίς Σίναις πολύ πριν ή ό Κολόμβος άποβιβασθή 
έκεϊ.

Έκ τούτων έγεννήθησαν αντιρρήσεις πολλαί, άς πάντες 
οί σοφοί τής Εύρώπης ήσπάσθησαν, άποκρούσαντις τήν αυ
θεντικότητα τών έγγράφων τοΰ κ. Guines. ’Επειδή δέ ήδη 
πολλοί Αμερικανοί έπείσθησαν έκ πολλών δεδομένων ότι έν 
λίαν άπομεμακρυσμένη έποχή οί Σϊναι κατφκουν τήν ’Αμε
ρικήν, καί ότι ειχον φθάσει τά βόρεια μέρη αύτής μέχρι τών 
ακτών τοΰ ’Ατλαντικού, καταγίνονται διά τής συστάσεως 
τού συνεδρίου νά διευκρινίσωσι τό ζήτημα.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΑΣ

‘Ο κόσμος είναι σχολεϊον, είς τό όποϊον πολύ ολίγοι λαμ
βάνουν καλούς βαθμούς.

X

Ή αληθής εύφράδεια συνίσταται είς τό νά λέγωμιν ό,τι 
πρέπει καί είς τό ν’ άποφεύγωμεν ό,τι δέν πρέπει.

X
Αδύνατον είναι νά μιμηθή τις δύο πράγματα συγχρόνως: 

τήν ευθυκρισίαν καί τήν χάριν.

X
Όλους τούς ασθενείς συμπαθώ, πλήν τών ασθενών... τόν 

χαρακτήρα.
X

Ή πειθαρχία δέν συγκρατεϊται διά τής αύστηρότητος τής 
ποινικής· τάς ρίζας της τάς έχει βαθύτερον είς τήν καθ’ όλου 
μόρφωσιν καί παίδευσιν τοΰ όλου σώματος. Όταν τούτο δέν 
εύεξεϊ, ζητοΰντες αύστηρότητα εχομεν άδικον.

X
Τό δάνειον δίδει πρακτικως τήν μεγαλειτέραν αξίαν εις 

τό χρήμα. Δανεισθήτε έν 5 φρ. ίνα ίδήτε τί αξίζει I ...
X

Ή μεγαλειτέρα δύναμις τής γυναικός συνίσταται είς τό 
άπαταν.

X

Ή ρεκλάμα είναι εύσχημος όσον καί έγωϊστική μέθοδος 
πρός καταναγκαστικήν κυκλοφορίαν πάσης... ανοησίας. "Ε
λεγχος κερματοθηρίας έκ φανταστικής έκτιμήσεως· συναοπα- 
γή γνώμης καί προκατάληψις συνηθέστατα οδηγούσα είς διά- 
ψευσιν τής διαβεβαιώσεως.

X
Τό πνεύμα είναι τό τηλεσκόπιον τής ψυχής.

X
Ύπάρχουσι πνεύματα όμοιάζοντα πρός1 τά κυρτά ή κοϊλα 

έκείνα κάτοπτρα, άτινα παριστώσι τά αντικείμενα ώς παρέ- 
λαβον αύτά, άλλ’ ούδέποτε τά παραλαμβάνουοιν οία πράγ
ματι είσιν.

X

Τιμάτε τάς γυναίκας’ δι’ ούρανίων ρόδων στρωννύουσιν 
ήμΐν τήν οδόν τής επιγείου ζωής’ συνδεουσι τού; εύτυχείς 
τοϋ έρωτος δεσμούς, καί ύπό τόν αίδήμονα τών χαρίτων πέ
πλον τρέφουσι δι’ ίεράς χειρός τά αμάραντα τών εύγενών 
αισθημάτων ρόδα.



400 Η ΦΥΣΙΣ

Ώς ό υλισμός βαίνει καί ή επιστήμη, αμείλικτος έν τή 
θετική ύποστάσει, πιστεύει είς δ,τι υπάρχει, πολύ ταχέως 
θά ίδρυθοϋν φρενοκομεία δια τούς άτυχεϊς... ποιητάς καί ιδίως 
τούς πρός τήν ρωμαντικήν σχολήν ρέποντας, οίτινες οΰτω 
δέν έχουσι λόγους νά άγιάζωσι τήν μνήμην τοΰ Κολόμβου, 
διότι ό τόπος δν άνεκάλυψε υποδεικνύει όλοέν τήν ανάγκην 
ταύτην. .

χ
Οΰτε έκ τοΰ ίιροΰ ό βωμός, ούτε έκ της ανθρώπινης ψύ· 

<εως ή εύσπλαγχνία πρέπει ποτέ ν' άφαιρώνται, ειπεν ό Φω
κίων, άνακηρύξας οΰτω την εΰσπλαγχνίαν ώς το άγιώτα- 
τον τών αισθημάτων.

AlX.

ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
TftN ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΔΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΠΣ ίθΝ. ΤΡΑΠΕΖΠΣ

Γενομένης τή παρελθούση Τετάρτη κληρώσεως τών λα- 
χειοφόρων ομολογιών τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
έξήχθησαν οί ακόλουθοι κερδαίνοντες εννέα αριθμοί.

14,912, 75,996, 81,500, 137,490, 92,657 
120,762, 106,820, 156,058, 75,166.

Επομένως οΰδείς τών ήμετέρων συνδρομητών έκέρδησέ 
τινα, ώς έμφαίνεται,έκ τών αριθμών τούτων και τών ΰφ’ή- 
μών προμηθευθεισών καί δημοσιευθεισών έν τή «Φύσει» λα- 
χειοφόρων ομολογιών τής ’Εθνικής Τραπέζης, αϊτινες ειχον 
κληρωθή είς πέντε έκ τών ήμετέρων συνδρομητών ών τά ονό
ματα εγκαίρως έδημοσιεύσαμεν. 'Ομοίως τή αυτή ήμέρφ 
βγένοντο εν Κωνσταντινουπόλει καί αί κληρώσεις τών λαχείο- 
φόρων ομολογιών τών Σιδηροδρόμων τής Τουρκίας, ών τούς 
έκκυβευθέντας αριθμούς θέλομιν δημοσιεύσει είς τό προσεχές 
ημών ψύλλον καί εύχόμεθα νά κερδήσωμεν.

Ή δέ κλήρώσις τών λαχείων τής ’Ολυμπιακής ’Εκθε’σεως 
γενήσεται ομοίως τή προσεχεϊ Κυριακή.

Ή διεύθυνσις

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Α.

IBS. Αίνιγμα.

Είς τάς πόλεις fie· ευρίσκεις Αντιπρόσωπον ήλιου . 
άν είς δύο μέ χωρίσης, έπί όλου σου τον βίου 
μέ πρώτον σέ φωτίζω, μέ τό ήμισυ δέ τ’ άλλο 
σέ στολίζω σέ φυλάττω Απ’·τό κρύο τό μεγάλο.
Έκ τοΰ όλου μου τό πρώτον &ν θελήστ/ς γιά νά βγάλλης 
καί άφήσης μόνον τρία καί τ''Ακόλουθα άποθάλης, 
δι’ίμοΰ μόνον θ'ακοΰσης τΐ συμβαίνει όσω ζήσης, 
τέσσαρα δέ τελευταία έάν μόνον μοΰ άφήσης 
άκρωτήριον μ'ευρίσκεις τής Ελλάδος ότι είμαι. 
&ν δ'Αφίσης μόνον τρία είς έμέ ώ ! πόσαι φήμαι ! 
είμαι άνθος ζνλευμένον καί άν δύο μον άφήσης 
στά ούράνια μονάχα δύνασαι.νά μέ ζητήσης.

130. Λϊνςγμα.

Άρθρον είμαι όπως είμαι έάν μ' άφήσης, 
έάν όμως θέλης νά μ' Αναγραμματισμό 
καί τό πνεύμα μον Αλλάζης, άμα δέ καί τόνον θής, 
άνθη γίνομαι ώραΐα καί δέν πρέπει ν' άπορης-

1-40. Α’όνιγμα.

Στάς χείράς σου μέ έχεις, μέ βλέπεις καί μέ ζεύρεις, 
πλήν άν κυττάζης τί κρατείς τότε δέν θά μέ ενρης.

141. Αονογμα.

Μέ κεφαλήν κατήντησα κριτής θεών νά γείνω 
Καί μυθολογικός θεός άνευ αύτής άν. μείνω.

1-4». Αονιγμ.α.

Μέ Φ σέ φωτίζω, μέ Π σ'ερωτώ, τί είμαι;

Λύσεις τών εν τώ 41" φύλλω αονογμάτων.

127. ΑΙΝΙΓΜΑ

Ή ΈφημερΙς

Έλυσαν αύτό ό έξ Άγουλινίτζης κ. Άλ. Δ. Μοσχούλας, δ έξ’Α- 

θηνώνκ.Ν Κουντούρης, 0 έχ Πατρών Δ. Μηλιώτης, δ έκ Σύρου Άγ. 

Βοντίλης, καί ό έξ ’Αθηνών κ. Μωϋσής·

128. ΑΙΝΙΓΜΑ

Χίος— ’Ίος — οος

"Ελυσαν αύτό ό έξ Άγουλινίτζης κ. Άλ. Μοσχούλας, ό έξ Αθη

νών χ. Ν. Κουντούρης, 0 έκ Βόλου κ. Δημ. Ζαφάρας, 'ό έκ Σύρου κ.
Αγ. Βοντίλης καί ό έξ Αθηνών κ. Μωϋσής.

129. ΕΡΩΤΗΣΙΣ

’Ανάφη—Άνά—φή

"Ελυσαν αύτό β έκ Βόλου κ·. X. Κουτούκας καί δ έξ Αθηνών κ_ 
Μωύσης (ψευδώνυμον).
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1. Ή γλώσσα πολλούς εος δλεθρον ήγαγε.
2. 11ύρ, γυνή, θάλασσα, καχά τρία-

"Ελυσαν τό Ιον, ό έξ ’Αθηνών ύπό τό ψευδώνυμον Μωϋσής’ τό δέ. 
2ον 4 έξ Αθηνών κ. Ν. Κουνιούρης καί ό Πειραιώς Π. Μαχαιρίδης.

131. ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Χπεύδε βραδέως.

'"Ελυσαν αύτό ή έκ Τριπόλεως δεσποινίς Ελένη Βασιλοπούλου καί 

0 έκ Μεσολογγίου Β. Καλέντζας.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΪΣΕΟΣ,,

Δ. Τ. Είς "Ασσον. Δελεαρων έλήφθη. Διεύθυνσις ύμών διωρ- 
θώθη.__ Π. Κ. Ν α ύ π λ tov. Συνδρομαί έλήφθησαν καί σάς εύχα-
ριστουμεν πολύ, ώς καί δι’ έπικαίρους εύχάς σας, άντεπευχόμενοι. 
καί είς τά ύμέτερα.— Ι.Χ-Κ. θ ή ρ αν. Ύμετέρα συνδρομή έλήφθη. 
Εΰχαριστοδμεν.—I. X. Τ ή ν ον. Ύμετέρα συνδρομή έλήφθη. Εύ- 

χαριστοΰμεν. — Ο. Π. Π. Είς Πέτραν Κύπρου. Επιστολή «ας 

μετά συνδρομής έλήφθη καί σάς εύχαριστοΰμεν. Ταχυδρομικώς σάς 

έγράψαμεν.—Ν. Σ. Δ αμασκόν. Συνεστημένη έλήφθη χαί σάς 
εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν λαμβάνετε ταχυδρομιχώς. — Η- Κ. Σύ
ρον. Συνδρομηται ένεγράφησαν άπό (5 Μαρτίου τρ. Ήσυ/εϊτε καή 
σάς εδχαρισ-ουμεν.—Α. Σ. καί Σ. A. X ά λ κ η ν. Συνδρομηται. ένε

γράφησαν, φύλλα άπεστείλαμτν. άναμένομεν άπάντηοίν σας. — Μ. Σ. 
Γ Βραΐλαν. Έλάβομεν Επιστολήν σας και άπηντήσαμεν Αμέ
σως. Άναμένομεν ταχεΐαν έκκαθάρισιν,άτε λήγοντοςτοΰ 1ου έτους — 

Σ. Δ. Β ι τ ρ ι ν ί τ σ α ν. Δελτάριον έλήφθη. Διεύθυνσις διωρθώθη. 
Σάς έγράψαμεν. — Ή. 0 ί χ· Έ ν τ α 0 θ α. Έλήφθη καί έδημοσι· 
εύθη. Νέα άναφερομένη περί Φ. περιγραφή βεβαίως φρονοΰμεν είναι 

ένδιαφέρουσα, άλλ’έπειδή ήδη έδημοσιεύθησαν άρκετά, έλπίζομεν νά 

λάβητε ύπ'δψει δημοσιευθέντα, δπως μή έπαναληφθώσι τά αύτά.—Σ.. 
Π. Σμύρνην. Βεβαίως συμπεριελήφθηΤε εις λαχείο. Άναμένο- 

μεν Αποτέλεσμα Ενεργειών σας. — Α- Π- Βόλον. Σάς έγράψαμεν 
καί περιμένομεν άπίντησίν σας.—I. Ρ. Σ ύ ρ ο ν. Ταχυδρόμος άν καί 
ύπεσχέθη,δέν διήλθε Παρασκευήν γραφείου μας λάβη ζητηθέντα,ώστε 

παρεδώκαμεν αύτώ άπαντα χθές, ώς έγράψατε.—Ε-Π- Α. Έ ν τ α ΰ- 

θ α. Ζητηθέντα φύλλα σάς άπεστάλησαν διά διανομέως μας.—Γ. Ζ. 
Ν. Ψ α ρ ρ ά. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις άποστέλλεται ύμΐν 
σύν παρόντι φυλλφ.— Π. Ζ. Π. Π ύ ρ γ ο ν. Σάς ένεγράψαμεν ευ
χαρίστως συνδρομητήν καί άπεστείλαμεν ίλην τήν σειράν τών φύλ

λων. Άπόδειζιν λαμβάνετε ταχυδρομικώς.—Σ. Δ. Λ. Β ρ α ι λ α ν. 
Συνδρομητής ένεγράφη καί Εστάλη σειρά φύλλων. Ταχυδρομικώς 

έχετε ζητουμένας πληροφορίας.
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