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Ο ΕΝ ΕΦΕΣΩι ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Αρχιτεχτονική άξια αυτού.—-Ουρπόλησις αύτοΰ κατά τήν νύκτα τής γεν- 
νήσεως ’Αλεξάνδρου τον Μεγάλου. — ’Ανοικοδόμησή αύτοΰ.—Σύλησις καί 
άναπυρπόλησις αύτοΰ.— Τελεία καταστροφή αύτοΰ.

Ο έν Εφέσφ ναός τής Άρτέμιδος κατετάσσετο ύπό τών 
αρχαίων μεταξύ τών έπτά θαυμάτων τοϋ κόσμου ένεκα τοϋ 
μεγέθους, τής δαπάνης, τοϋ χρυσού καί τών πλουσίων ανα
θημάτων αυτού. Ο ναός έθεωρεϊτο μέγιστος πάντων διότι 
είχε 425 ποδών μήκος καί 220 πλάτος, ήτο δέ όκτάστυλος, 
δίπτερος καί 
διάστυλος. Οί 
κίονες ύφ ών 
περιεβάλλετοή- 
σαν 172 τόν α
ριθμόν, είχον έ
καστος αύτών 
ΰψος 60 πόδας 
καί προσήνεγ- 
κοντούτουςδω- J 
ρον 127. ηγε
μόνες τής Α
σίας. Έκ τού
των δέ τούς 
πλείστους άνέ- 
θηκεν ό εύσεβής 
βασιλεύς τών 
Λοιδών Κροΐ- 
βος,καί 36 ήσαν 
κεκοσμημένοιδι’ 
αναγλύφων.

*0 ναός ύψου· 
το έπί κρηπιδώ
ματος έχοντος 
δέκα βαθμίδας- στοά ενός σταδίου τό μήκος έξετείνετο άπό 
τοϋ ναοϋ, ινα προφυλάττη τούς ανθρώπους άπό τής βροχής, 
τά δέ θεμέλια αύτοΰ έτέθησαν έπί εδάφους έλώδους, όπως 
άπομακρύνωνται οί έκ τών σεισμών καί τών ρηγμάτων αύτών 
κίνδυνοι. Πρός πλείονα δέ θεμελίωσιν καί στερέωσιν τοσούτου 
μεγάλου ναοϋ, Θεόδωρος ο Σάμις ύπέστρωσεν έν τώ έλώδει 
έδάφει άνθρακας καί επ’ αύτών έστρωσεν έρια. Κατά τόν 
Πλίνιον ή οικοδομή αύτοΰ έπεραιώθη εντός 220 έτών, διότι 
αί έργασίαι διεκόπτοντο καί ελλείψει χρηματικών πόρων καί 
ένεκεν άλλων αφορμών. Τοΰτο δέν πρέπει νά έκπλήττη τούς 
άναγνώστας τής «Φύσέως» διότι πολλοί τών έν Εύρώπη 
χριστ. ναών άπεπερατώθησαν μετά αιώνας, ώς ό ναός τοΰ 
άποστόλου Πέτρου έν Ρώμη, ό μητροπολιτικός ναός τής 
Κολωνίας, όστις άρξάμενος τφ 1248, μόλις ετελείωσε πρό 
δεκαετίας, ήτοι μετά 632 έτη.

Ό περίβλεπτος ούτος ναός, ον καί αύτός ό Ξέρξης σέβα- 
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σθείς δέν έπυρπόλησεν, έπέπρωτο ν*  γίνη παρανάλωμα του 
πυρός, ώς τά πλεΐστα αριστουργήματα τής αρχαίας δόξης. 
Τό πΰρ ένέβαλε μανιώδης τις ‘Ηρόστρατος, όστις ήθέλησε 
νά άπαθανατήση τό όνομα αύτοΰ διά τοιαύτης μιαρας ανή
κουστου καί πρωτοτύπου ιεροσυλίας, έν Ιτιι 356, καθ’ ήν 
νύκτα κατά περίεργον σύμπτωσιν εγεννατο ’Αλέξανδρος ό 
Μέγας.

Δεκατέσσαρα έτη μετά τήν πυρπόλησιν ταύτην, οί Έφέ- 
σιοι άπεφάσισαν νά άνοικοδομήσωσιν αυτόν, τοσαύτη δε ήτο 
ή προθυμία καί ό ζήλος των, ώστε έκαστος προσήνεγκεν ότι 
έδύνατο, μηδ’αύτών τών γυναικών εξαιρούμενων, αιτινες 
έπώλουν τά χρυσά καί πολύτιμα αυτών κοσμήματα Οπως 
έπαρκέσωσιν είς τον ίερόν τούτον σκοπόν· Αλλα καί τοι οί 
Έφέσιοι έφάνησαν τοσοΰτον ελευθέριοι, καί τοιμέγάλαι ησαν 
αί έξ απάντων τών λατρευτών τής Άρτέμιδος προσφοραί, 
καί τοι αφιέρωσαν τάς προσόδους τών δύο παρά την Εφε
σον λιμνών, δέν θά κατώρθωνον νά φέρωσιν είς πέρας τον ναόν, 
άν μή 0 ’Αλέξανδρος έπέτρεπεν αύτοΐς, νά διαθέσωσι καί 
τούς φόρους, οΰς άπέτινον τοϊς βαρβάροις, υπέρ τής περαιώ- 

σεως τοϋ γιγαν- 
τιαίου των καί 
ίεροΰ έργου. Ό 
νέος ναός ΰπε- 
ρέβη κατά πολύ 
τόν πρότερον 
κατά τήν πο
λυτέλειαν, διότι 
ολη ή ξυλεία 
αύτοΰ άπετι- 
λεϊτο έκ πολυ
τίμων ξύλων ά
σηπτων. Ή ο
ροφή κατεσκευ- 
άσθη έκ κέδρου, 
αί δέ δικλίδες 
καί αί θύραι 
έκ κυπαρίσσου 
συμπήκτου. Τά 
ξύλα τών δέν
δρων τούτων 
δύνανται κατά 
τον Θιόφραστον 
νά διατηρώντας 

έπί 4 αιώνας άσηπτα. Κλϊμαξ έξ άγριας αμπέλου τής Κύπρου 
εφερεν είς τήν οροφήν. Οί διασημότεροι τών Καλλιτεχνών, 
ζωγράφοι καί άγαλματοποιοί, έσπευσαν νά κοσμήσωσι τόν 
ναόν τής Άρτέμιδος διά τών αριστουργημάτων αύτών. ’Ey 
τφ ναφ έκείνω ύπήρχον έργα τοϋ Άπελλού, Πολυκλείτου, 
Ροίκου του Σαμίου καί άλλων ήττον μεν γνωστών, αλλά 
διάσημων. Έν τούτοις εί καί ό ναός ούτος καί οί θησαυροί 
αύτοΰ έσεβάσθησαν ύπό τών Περσών πολλάκις διηρπάγησαν 
ύπό τών Ρωμαίων. Έπί τοϋ αύτοκράτορος Γαλλιηνοΰ οί 
Σκϋθαι έσύλησαν καί έπυρπόλησαν τόν ναόν τής Άρτέμιδος 
τώ 263 μ. X. Τήν τελείαν τοϋ ναού καταστροφήν έπήνεγ- 
κον οί αύτοκράτορες τοϋ Βυζαντίου καί ίδια οί εΐκονοκλά· 
σται. Λείψανα τοΰ ναοϋ τούτου καί δή κίονες μετηνέχθησαν 
είς Κωνσταντινούπολή, ένθα κοσμοϋσι νυν πολλά Οθωμανών 
τεμένη. 'Η σύγχρονος δέ κατάστασις τών ερειπίων τής πά
λαι ενδόξου καί περιφανούς πόλεως ’Εφέσου καί τοϋ ναοϋ
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εκείνου τής Άρτίμιδος. όστις έθεωρείτο τό έβδομον θαΰμα 
τοΰ κόσμου και ούτινος εικόνα παρατιθέμεθα όπισθεν, είναι α
ξιοθρήνητος καί έλαβε πλέον θέσιν μεταξύ τών φθαρτών αρι
στουργημάτων άτινα έρχονται καί παρέρχονται έν τφ κόσμφ 
τούτφ. Φ. Π.

ιτΕΡί ροδών

ΤΑ ΙΓΟΣΜΑ ΡΟΛΑ KAI D BI3UIIXΑΝΙΚΗ ΑΥΤΩΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Φυσικώς δέν πρέπει νά_λέγηται ή τύωδία των ρόδων άλλ’ 
αί τΰωδίαι των ρόδων, δίοπε έάν μετά προσοχής έξετάσωμεν 
τήν συλλογήν ροδοφίλου τινός ή καί πολυποίκιλου τίνος ροδο- 
κήπου, θά παρατηρήσωμεν ότι είναι πολύ δύσκολον νά εύρω- 
μεν δύω είδη ρόδων εχοντα ακριβώς τήν αύτήν οσμήν, εΐ 
καί επί δύο ρόδων έχόντων τό αύτό στέλεχος, έξ ών τό έν 
μόλις εύρισκομενον εις τό πρώτον στάδιον τοΰ άνοίγματος, 
τό δέ εις τό τελευταϊον. Θά παρατηρήσωμεν πρό; τούτοις 
μετ’ απορίας εκτιμητήν διαφοράν οσμής καί έπί ένός καί τοΰ 
αύτοΰ ρόδου· καί έτι μάλιστα, άλλοίαν τήν πρωίαν, άλλοίαν 
τήν μεσημβρίαν καί τό έσπέρας, καί άλλοίαν έν καιρφ ύγρφ 
η ξηρφ. Άλλά αί ποικίλαι τούτων όσμαί έχουσιν τήν αύτήν 
θεμελιώδη βάσιν καί πολλάκις άπαιτεΐται ποιά τις προσοχή 
καί τό κατάλληλον όργανον πρός σύλληψιν αύτών.

Άφ'έτέρου όμως μεταξύ τών ρόδων τούτων τών πεπροι- 
κισμένων ύπό τής κλασσικής ευωδίας τής τόσφ γνωστής, 
άλλ’ ώς εΐπομεν ποικίλης τήν οσμήν, έν οί; τό παν όζει έν 
μια λέξει τήν οσμήν τοΰ ρόδου, ύπάρχουσιν πολλά τά οποία 
έξατμίζουσιν όλως άλλοτρίαν οσμήν, ώς είναι τινα άτινα 
άναδίδουσιν οσμήν ίου (Banksia alba), άνθεμίδο; (άνθος εύώ- 
δες τής άνοίξεως) (Rosa ripartii), οίνάνθης (ρεζε3ο) (Rosa 
canina),μόσχου (Rose saiet)0axiv9oo (Rose unique jaune), 
γαροφάλλου (Rosa moschata), σμεούρου (Gloire de Dijon: 
rose ΙΙιό), βερυκόκκου (Rosa bracteata), άνανασίου t(Rosa 
Desprez), · μήλου κτλ. Ύπάρχουσιν ώσαύτως τινά άτινα 
άναδίδουσιν οσμήν κόριδος (Rosa lulea, Rosa platyacantha, 
Rosa Beggeriana), ετερα δέ τινα τά όποια δέν άναδίδουσιν 
'ούδεμίαν, καί ταΰτα εΐσί πολυπληθή, καί έκ τών ώραιωτά- 
των (Persian yellow, Captain Christy, κτλ.).

"Ηδη άς έξετάσωμεν, ύπάρχει σχέσις τις μεταξύ τών διά
φορων τούτων ποικιλιών τών οσμών πρός τόν φυσικόν χαρα
κτήρα τοΰ άνθους; ή κάλλιον είπείν, ή μελέτη τής εύωδίας 
δύναται νά βοηθήση τάς φυσιολόγους έν τή κατατάξει τών 
ρόδων, έργφ άληθώς δυναμένφ νά παραβληθή πρός τό τής 
Πηνελόπης ; Θά όμολογήσωμεν ότι είς τινας περιστάσεις 
δύνανται, πολύ δέ συνηθέστερον ούχί.

Δέν θά είσέλθωμεν είς τάς λεπτομέρειας τοΰ ζητήματος 
τουτου, παραπέμποντες τούς άναγνώστας ήμών τούς είδικώ- 
τερον ενδιαφερομένους, είς τά σχετικά συγγράμματα, (*)  ούχ 
ηττον όμως δέν δυνάμεθα νά μή άναφέρωμεν ένταΰθα, ότι 
ό ορισμός της οσμής ένός ρόδου δέν είναι τόσον εύκολος όσφ 
νομίζει τις, διότι ώς γνωρίζοαεν μέν, τά πέταλα τοΰ άνθους 
είναι έκεΐνα άτινα άναδιδουσι τήν οσμήν,άλλ' όπερ άγνοοΰσιν 
πολλοί συνήθως, είναι ότι τά πράσινα μέρη, ήτοι τό περι
κάλυμμα τοΰ κάλυκος καί ή ούρά τοϋ άνθους, φέρουσι πολ- 
λάκις ίδιαν οσμήν, ήτις υπεισέρχεται καί συναναμηγνύεται 
μετά τής τών πετάλων έν τή εύωδί^: ήτις υποβάλλεται είς 
τήν άντίληψιν τής ήμετέρας όσφρήσεως. Πολλάκις δέ συμ
βαίνει ώστε τά πέταλα νά μή άναδίδωσιν ούδεμίαν όσμήν, 
ένφ τό περικάλυμμα τοΰ κάλυκος νάφέρη άπασαν τήν όσμήν, 
καί ή τελευταία αύτη περίπτωσις είναι πολύ πλέον συνήθης 
ή οσον νομίζει τις εν τφ φυτικφ βασιλείφ. Λάβετε, ώ; έν 
παραδείγματι, τό άνθος Pelargonium zonale, όπερ μή κυ- 
ριλεκτικώς λέγεται καί έρυθρόν Γεράνιον, καί όπερ πλήθει 
εις τά άκρα τών κήπων σας καί πλησιάσατε αύτό είς τούς 
ρώθωνάςσας*  θά αίσθανθήτι λίαν δυσάρεστου όσμήν κόριδος, 

(·) D'filondel. Les produits odorantes des Rosiers. Paris 1889. 
0 .Doin, Editeur.

ούρώδη, ίνα είπωμεν έκφραστικώτερον. "Ηδη, τή βοηθεί^ 
μικράς λαβίδος, άποσπάσατε ελαφρώς, έν πρός έν τά πέταλα 
τοΰ άνθους, καί απλώσατε αυτά έπί φύλλου χάρτου άοσμου 
ή έπί μαρμάρου, προσθέσατε ούτως όσα θελήσητε τοιαϋτα, 
καί θά παρατηρήσητε μετ’ έκπλήξεως ότι ταΰτα ούδεμίαν 
απολύτως όσμήχ άναδίδουσιν. Θά όμολογήσητε βεβαίως τότε 
ότι τήν δυσάρεστου οσμήν φέρουσιν το περικάλυμμα τοΰ κά· 
λύκος καί το στέλεχος τοΰ άνθους, ήτοι τά πράσινα μέρη 
αύτοΰ.

Χωρίς νά ένδιατρίψωμεν πλείω έπί τοΰ αντικειμένου τού
του ώς καί έπί τής τεχνικής ένεργείας πρός έξαγωγήν τοΰ 
έκ τών ρόδων αρώματος, τούτου άναγομένου εις ιδιαίτερον 
κλάδον τής βιομηχανίας, θά άναφέρωμεν ολίγα περί τής 
καλλιέργειας αύτών πριν ή κλείσωμεν τήν μικράν ήμών ταύ
την περί ρόδων περιγραφήν.

Ή καλλιέργεια τών ρόδων ύπό τήν έποψιν τής καλλιέρ
γειας καί συγκομιδής τοΰ μύρου αύτών είναι πρό πάντων 
άνεπτυγμένη έν Γαλλία καί Βουλγαρία. ’Ιδίως δ’ εν τή τε
λευταία ταύτη έπικρατεία τοσούτω προώδευσεν ή καλλιέρ
γεια, ώστε έκλήθη ήδη πάνυ δικαίως ή χώρα τ&ν Ρόδων, 
έξ ών έπι πολύν χρόνον έστολίσθη ή κοιλάς τοΰ Kahsmir 
έν Περσία. Καί όντως, ύπή,οξεν άλλοτε κοιλάς τών Ρόδων 
έν Kashmir ή μάλλον έν Shiraz, ήν ό Kaempfer έπισκε- 
φθείς αύτήν τφ 1684, έδημοσίευσι περιεργοτάτην σχετικήν 
περιγραφήν έν τινι έργφ αύτοΰ. (Amoenilates II 373). 
Πλήν τά πάντα μετεβλήθησαν έκτοτε, διότι ή κοιλάς τοΰ 
Κασμίρ δέν παράγει πλέον ή Άνδροπώγονας (Andropdgon) 
χρησιμεύοντας μόνον είς κατασκευήν τοΰ εκχυλίσματος τοΰ 
Palma-Rosa, είδους μύρου κατ’ άπομίμησιν τοΰ αληθούς 
τών ρόδων. Οι δέ περίφημοι κήποι τοΰ Σάχου, ένθα τό μύ
ρον τών ρόδων άνεκαλύφθη τφ 1612 έν περιστάσεσι τοσού- 
τφ ποιητικαϊς, δέν παράγουσι πλέον ή τινας· γιγαντιαίας 
ροδεάς, αΐτινες διατηρούνται μέχρι τής σήμερον μόνον ώς 
περίεργα αντικείμενα, καί έξ ών' δείγμα μετακομισθέν ύπό 
τοΰ Πισσάρ, άνθεΐ έτι έν Argenteuil έν τφ κήπφ τοΰ κ. Go- 
defroy-Lebeuf. Ή ύπό τοΰ Όλιβιέρου όφθεϊσα έν Τεχερά
νη έν αρχή τοΰ παρόντος αίώνος είχεν ύψος 30 ποδών. 
"Ωστε έν τή χώρ^ εκείνη τών περίφημων ρόδων ταΰτα ένα- 
πομένουσιν ήδη, καί εκ περιέργου ανατροπής τών πραγμά
των, ό Σάχης σήμερον μετακλιματίζει έξ'Εύρώπης τά διά 
τούς κήπους του προωρισμένα ταΰτα άνθη.

Ή σημαντικωτάτη βιομηχανική καλλιέργεια τών ρόδων 
γίνεται τανΰν παρά τούς πρόποδας τοϋ Αίμου, έν τή παλαι? 
τουρκική ’Ανατολική Ρωμυλία, τή προστεθείση εσχάτως άπό 
τής έπάναστάσεως τού 1885 είς τήν Βουλγαρίαν, καί ής τά 
κυριώτατα κέντρα τής καλλιέργειας ταύτης είσίν ή Καρλόβα 
καί πρό πάντων τό Κεζανλίκ.

Αί φυτεϊαι αύται καλύπτουσι τάς δύο πλευράς έκάστης 
κοιλάδος, άλλ’ αί έκτεινόμεναι έπί τών ύψηλών κλιτύων 
τοΰ Αίμου είσίν άπείρως σημαντικώτεραι καί παραγω- 
γικώτεραι.

Ή καλλιέργεια τών ρόδων παρίστησιν έν Βουλγαρία όλως 
έκτακτον θέαμα. ’Εκτείνονται έπί εύρειών αμμωδών πεδιά
δων, έν αίς αί ροδέαι όμοιάζουσι πρός μακρούς στοίχους, έξ- 
ικνουμένους είς τό ύψος ανθρώπου, καί απέχοντας άλλήλων 
κατά 1.50 μέχρι 2 μέτρων.

Τά καλλιεργούμενα είδη εΐσί τρία, έξ ών τό πρώτον, τό 
προτιμώμενον, είναι τό Ερυθρόν 'Ρόδον τών χωρικών 
Βουλγάρων. Ή οσμή του είναι μικρά μέν, άλλά έξαισία. 
Τό δεύτερον, γνωστόν ύπό τό όνομα Λευκόν Ρόδον, καλλι
εργείται όλιγώτερον, διότι ή όσμή του είναι άσθενεστέρα. Τό 
τρίτον είδος είναι τό φέρον φύλλα έρυθροΰ βαθέος χρώματος, 
γνωστόν έκεΤ ύπό τό όνομα Ρόδον τής Κωναταντινουπό.Ιεως, 
ή δέ παρουσία αύτοΰ έν τή καλλιεργείς είναι έντελώς συμ- 
πτωτική.

Ό πάγος θεωρείται ό άσπονδότατος εχθρός τών ρόδων 
τούτων κατά τόν χειμώνα, καί περιεργότατος ό σκώληξ, ό 
επονομαζόμενος βουλγαριστί τατρβές, όστις προσβάλλει ταΰτα 
κατά τούς μεγάλους καύσωνας.

Τό άνθισμα αύτών γίνεται άπό τής 20 Μαίου μέχρι τής 
20 Ιουνίου, ή δέ περίοδος αύτη άφιεροΰται είς τήν συγκο
μιδήν τών άνθέων.

Καθ’ οσον δ’ άφορφ είς τήν καλλιέργειαν τών Γαλλικών 
ροδεών,τών φυομένων ιδίως έν Provence,πέριξ τών Καννών 
καί τής Νίκαιας, καί αΐτινες έπίσης διίστάϊκκει άπό 1 μέχρις 
1,25 μέτρων κατά μακρούς στοίχους έπί τής κατωφεοείας 
τών προσηλιακών λόφων, αύτη διενεργεϊται καθ’ άπαντα τόν 
χρόνον σχεδόν ύπό τών χωρικών, οΐτινες, ίδιοκτήται όντες, 
περισυλλέγουσι τά ρόδα καί μετακομίζουσιν οί ίδιοι αύτά εις 
τά έν τή πόλεε εγκατεστημένα ειδικά διυλιστήρια-

Ένταΰθα καλλιεργείται ιδίως τό έκατοντάφυλλον ρόδον 
(rosa centifolia), όπερ άνθίζει άπό τής 20 ’Απριλίου μέχρι 
τής 20 Μαίου, ήτοι ένα μήνα πρό τών Βουλγαρικών. Έ
τερον είδος, καλλιεργούμενου έν καιρφ χειμώνος, είναι τό ρό
δον safrano, όπερ παράγει άνθη ολίγον εύώδη καί μύρον κα- 
τωτέρας ποιότητος.

"Ηδη έν Γερμανέ^ μόλις άρχίζουσι νά καλλιεργώσι ρόδα 
περί τήν Λειψίαν καί τήν Δρέσδην, καί ελπίζουσι μεγάλως 
είς τήν άνάπτυξιν αύτών.

Έν Provins, λέγεται, ότι καθ’ όλον τόν μισαίωνα {κο
μίζετε*  τό ρόδον Gailica ύπό τοΰ κόμιτος Thibaut 1ου, δι- 
αρκουσών τών σταυροφοριών, καί ότι έκαλλιεργήθη έν άφθο- 
t’up διά τήν κατασκευήν τής άρωματικής κόνεος τών ρόδων, 
τοΰ ύδατος τών ρόδων, καί πρό πάντων τών περίφημων 
έκ ρόδων καί μέλιτος γλυκισμάτων.

Έν Provins ύπάρχουσιν ήδη μόνον εκατοστός στελεχών 
τοιούτων ρόδων έν ίδιαιτέρφ κήπφ, ή δέ περίφημος άλλοτε 
αύτη βιομηχανία σχεδόν έξέλεπε σήμερον. Τά πέταλα, τά 
καλούμενα Προβιγκιανά, άτινα ό Κώδιξ άναγράφει έτι καί 
ών ή φαρμακευτική ποιείται έτι χρήσιν, συλλέγονται εις τα 
πέριξ τών Παρισίων άφ’ όλων τών ερυθρών ρόδων άδιακρί- 
τως, ιδίως έν τφ νομφ τοΰ Βάρ.

*ρίκ.

ΟΔΟΓΣ ANTI ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΌΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

Ή Παυλίνα Βιαρδότ ήν μία τών διασημοτάτων Άοιδών, 
εξ όσων έπί τής θεατρικής σκηνής ήγαγον έπιζήλους θριάμ
βους. Ώς αΠίστις» ιδίως έν τφ «Προφήτη» τοΰ Μάϋερβερ 
ήτό τι έξοχον. Ή καλλιτεχνία έσχεν έν αύτή αξίαν άντι- 
πρόσωπον, ή δέ ταχύπτερος φήμη δικαίαν τή παρέσχε ίκα- 
νοποίησιν.

Ήτο ή Βιαρδότ ύπό πάσαν έποψιν έλκυστική. Άλλά — 
κακόν ά·1·1ά ! — τήν αιγλην έσκίαζε κακόν μειονέκτημα. 
Ήτο ώραία, άλλά έν άκρωτήριον, μία προεξοχή σκληρά 
καί άτεγκτος έμείου οπωσδήποτε τήν είλικρινεστέραν έκτίμη- 
σιν, παρέβλαπτέ πως τήν ώραίαν, τήν θαυμαστήν τής φυ
σιογνωμίας έκφρασιν. Άλλοίμονον! Είς τόν κόσμον ούδέν 
καλόν άμικτον κακού· Ή Παυλίνα Βιαρδότ είχε τόν ενα 
τών όδόντων της μακρότερον τών άλλων συντρόφων του. 
Είς προεξείχε. Είχε τό μέγα, τό σπάνιον χάρισμα τής λι· 
γομόλπου φωνής, άλλά τί ήθελε, σάς παρακαλώ, ό «ί; ο
δούς νά δείξη άνταρσίαν πρός τήν κανονικότητα καί τό ιύ 
σχημον, νά θελήση έπιμηκέστερος νά γίνη τών περί αυτόν ; 
'Ανεξερεύνητοι βουλαί !

·*
* ·

Προέκειτο νά δοθή ή παράστασις του «Προφήτου». Έγί- 
νετο γενική τοΰ μελοδράματος δοκιμή, ότε εισέρχεται ό Μαύ- 
ερβερ είς τό καμαρίνι τής Βιαρδότ, καί στενοχωρουμενος 
πάντοτε τή λέγει όρθά κοφτά ότι δέν τή έπέτρεπε νά ψαλη 
τό μέρος τής «Πίστεως» έν τφ μελοδράματε του.

— Πώς τοΰτο ; άνεφώνησεν ή έξοχος καλλιτέχνες, έκ
πληκτος ώς έκ. τής άπροσδοκήτου, τής φοβεράς έκείνης <ΐ· 
δήσεως. Μήπως σφάλλω είς τήν διερμήνευσιν μέρους τίνος 
τοϋ ρό-Ιου μου ; Έάν που δέν επιτυγχάνω, εϊπετέ μου το, 

πρέπει νά μοί τό εΐπήτε, κύριε, καί θά προσπαθήσω νά διορ
θωθώ !

— Κυρία, εισθε τελεία, άνυπέρβλητος ώς «Πίσης» καί 
δέν θά ήδυνάμην ποτέ νά όνειριυθώ τραγφδόν ηθοποιόν, 
γνωρίζονταν κάλλιον νά ψάλη, γνωρίζουσαν ευφυέστερου ύ- 
μών νά ύποκρίνηται, άπεκρίθη ό διδάσκαλος. Άλλά·... άλλά 
... δέν ήμπορείτε νά παραστήσητε τήν «Πίστιν», έκτος άν...

— Έκτος τί ;·... ήρώτησεν άκράτητος ή Παυλίνα Βιαρ- 
δότ,άναλυθεϊσα είς δάκρυα,δάκρυα άτινα προφανώς ένίκλειον 
τόν πόνον τής δόξης.

— Έκτος άν θελήσητε νά ύποβληθήτε, κυρία, είς όδυνη- 
ράν έγχείρησιν, όπερ νομίζω, ότι δέν θά πράξητε, άπήντη- 
σεν ό Μάϋερβερ.

— Δέν σάς εννοώ, κύριε. Τί θέλετε νά εΐπήτε;
— Απλώς τοΰτο. Πρέπει νά σταθήτε νά σάς πριονίσουν 

τον ύπερμεγέθη όδόντα, διά νά γείνη ίσος μέ τούς άλλους.
— Ώ I . Άλλ' αύτό, κύριε, θά ήναι φρικτόν !
— Ποσώς, κυρία. Μάλιστα άκριβώς πρός τοΰτο προσεκά- 

λεσα νά έλθη έκ Παρισίων εκτάκτως ό όδοντοϊατρός τής βα· 
σιλίσσης τής Πρωσσίας, ίνα ένεογήση τήν έγχείρησιν έπί τό 
ήγεμονικώτερον, δύνασθε δέ νά έχητε πλήρη εμπιστοσύνην 
έπί τήν έκτακτον αύτοΰ δεξιότητα.

Μήπως τάχα είς αύτήν, άλλην βασίλισσαν στέμματος, ό
περ συνέπλεξαν τών Μουσών αί χεϊρες, καί συναπήρτισεν ή. 
παγκόσμιος έκτίμησις, δέν ήρμοζε βασιλικός ιατρός;

Φοβερόν! ή εγχείρισες επεβάλλετο πλέον ώς όρος απαραί
τητος' ό δύσκολος διδάσκαλος έπέμενεν. Η Παυλίνα Βιαρδότ 
συνήνεσεν. — Άπεφάσισε νά έμπιστευθή τήν ώραίαν κεφα
λήν της είς τόν όδοντοϊατρόν, όστις, χλωροφορμήσας πρώτον 
αύτήν, άπέκοψε διά μαγικής έπιδεξιότητος τό άσχημον έκεϊνο 
καί άσκοπον περίσσευμα τοΰ μαργαριτώδους όδόντος· Ή ά- 
παίτησις τοΰ διδασκάλου έξεπληροΰτο τέλος.

*
• ·

Νύκτα τινά μετά τό οδυνηρόν εκείνο μαρτύριον, ή Παυ
λίνα Βιαρδότ άπεκόμιζε τόν στέφανον τής αθανασίας έν τφ 
προσώπφ τής «Πίστεως». Κατά τήν παράστασιν ταύτης ου- 
δεμία πώποτε ήθοποιός θά ίσοδυναμήση πλέον πρός τήν δύ· 
ναμιν καί τό μεγαλεϊον τής Παυλίνας-Ότε αί βροντερά! καί 
έξαλλοι έξ ένθουσιασμοΰ έπιδοκιμασίαι καί τά παράφορα χει
ροκροτήματα άνεκόπησαν, καί έπετράπη είς τούς ηθοποιούς 
νά άποσυρθώσι τής σκηνής, ό Μάϋερβερ, τρέμων ώς παιδίον 
έκ τής συγκινήσεως, έλαβεν εύλαβώς τήν δεξιάν τής «Πί- 
στεώς» του-καί προσήρμοσεν αύτή βραχιόλιον έξ άδαμάντων 
άξίας τριακοντακισχιλίων φράγκων.

Μέσφ τοΰ στρεπτοΰ εκείνου, περικυκλουμένου άπό λαμ- 
προφεγγή καί άκτινοβόλα ρουμπίνια, διεκρίνετο ίσφηνωμένον 
τό μικρόν εκείνο τεμάχιον τοΰ όδόντος, όπερ έπί τόσα έτη 
προεξείχε τών χειλέων τής μεγάλης καλλιτέχνιδος!

ΚΟΙΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ

Ό κ. Λέων Jaubert καθηγητής τής άστρονομίας άντι- 
κατέστησε έσχάτως τάς ο’^οανίους κυρτάς σφαίρας τάςπαρι- 
στώσας άντιθέτως τόν ουρανόν, καί ών μέχρι τοϋδε {ποιούντο 
χρήσιν οί αστρονόμοι, διά τών κοίλων ούρανίων ήμισφαιρίων, 
άναπαραστήσας μετά πάσης τής δυνατής άκριβείας τήν δψιν 
τοΰ άστερόεντος ούρανοΰ καί τήν φαινομενικήν ημερησίαν 
αύτοΰ κίνησιν.

Οί κοίλοι ούτοι θόλοι, οΐτινες είναι άξιοσημειώτως ένδια- 
φέροντες, δύνανται νά κατασκευασθώσι είς διαφόρους κλίμα
κας, ήτοι είς τρία, είς τέσσαρα, είς εξ καί δώδεκα χιλιοστόμε
τρα κατά βαθμόν.

Ό κ. Jauberl διήρεσε τήν γεωμετρικήν ταύτην σφαίραν 
τών άστρονόμων ώς άκολούθως*
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Ιον. Είς δύο κοίλα πολικά ημισφαίρια έξ 20 βαθμών έκα
στον άποτελούμενον.

2ον. Είς οκτώ ζώνας, 20 βαθμών πλάτους έχάστη.
3ον. Έκαστη ζώνη υποδιαιρείται είς δώδεκα με'ρη διά 

ισημερινών άπεχόντων άνά 30 βαθμού; καί αγόντων άπό 
τοΰ κύκλου τού 8Οοΰ βορείου βαθμού είς τόν κύκλον τού 
80ού μεσημβρινού βαθμού κτλ.

Ή ατελεστάτη περιγραφή τών ουρανίων σωμάτων τού 
Bayer αντικαθίσταται ήδη δι ’ άλλης τοιαύτης πολύ άπλου- 
στέρας καί άκριβεστέρας, καί ήτις διευκολύνει ού μόνον τήν 
ατομικήν ονομασίαν πάντων τών διά γυμνών οφθαλμών ορα
τών αστέρων, άλλά καί πάντων τών λοιπών αστέρων συμ- 
φώνως πρός τήν θε'σιν αύτών, τήν λάμψιν, καί τήν φύσιν 
τού φάσματός των. Τούτο δέ συνετέλεσε καί είς τήν ΰπόδει- 
ξιν τής γενικής λάμψεως τών διαφόρων σημείων τού Γαλά
ζιου, έκάστης σωρού καί έκάστου νεφελώματος. Πολύ ευκό
λως οΰτω κατωρθώθη καί ή περιγραφή τής όμάδος τών Πλειά
δων, φωτογραφηθείσης μάλιστα παρά τών κ. κ. Έρρίκων εν 
τφ Άστεροσκοπίφ τών Παρισίων. Άντι δέ τού ελληνικού 
αλφαβήτου, ό κ. Jaubei't μετεχειρίσθη τό άλφάβητον, όπερ 
πάντες σχεδόν σήμερον μεταχειρίζονται έν Ευρώπη, όπερ έχει 
είκοσι έξ γράμματα, καί ούτινος έκαστον γράμμα εχει δύο 
■σχήματα, τό μεγάλον καί τό μικρόν, ήτοι τά χιγηΛαϊα καί

ΚοϊΛα ούράηα ημισφαίρια.

τά μικρά γράμματα, προστιθιίς ετι είς ταΰτα τέσσαρα άλλα 
σημεία, ήτοι έν δλφ τριάκοντα σημεία.

Ίδιον τοιοΰτον σημεϊον προώρισται δι’ έκαστον μέγεθος 
αστέρων, καί οΰτως ού μόνον σημειούνται οί διά γυμνού οφθαλ
μού ορατοί αστέρες, άλλά καίοί ασθενέστατοι τοιοΰτοι.Έκτος 
τής κατατάξεως ταύτης κατά μεγέθη, σημειούνται ούτοι 
επίσης καί κατά τάξιν λάμψεως. Οΰτως, έκαστος άστήρ τοΰ 
πρώτου μεγέθους συνοδεύεται ύπό τοΰ γράμματος Α, κεφα
λαίου μέν, διά τούς λαμπροτάτους αστέρας, μικρού δέ διά 
τούς άμεσους μικροτέρους· Πάντες οί αστέρες τοΰ δευτέρου 
μεγέθους συνοδεύονται ύπό τοΰ γράμματος Β, όπερ είναι 
μέν χιφα.Ιαΐοκ διά τούς λαμπροτάτους καί μιχροκ διά τούς 
λοιπούς, καί οΰτω καθεξής διά τά λοιπά μεγέθη.

Καθ’ όσον δ ’ άφορ? εις τούς διαφόρους χρωματισμούς τών 
αστέρων, νεφελωμάτων καί ομάδων, ώς καί τάς λοιπάς ιδιό
τητας αυτών, οΐον κινήσεις, αποστάσεις κτλ. σεσημείωνται 
ωσαύτως δι’ ίδιων σημείων καί λίαν έύδιακρίτως έπί τών κοί
λων τούτων ήμισφαιρίων, ώς καί οί θεμελιώδεις εκείνοι άστέ- 
ρες, οί άναφερόμενοε έν τή fJpopptjaei τωκ Καιρωκ (Con· 
naissance des temps), καί τφ Νάυτικώ ήμερολογίφ, ών 
είδικώτερον ποιούνται χρήσιν οί αστρονόμοι καί οί θαλασσο

πόροι. "Ώστε ώ; παρατηρεί τις έκ ταύτης τής συντόμου πε
ριγραφής, τά κοίλα ταΰτα ημισφαίρια καί οί ουράνιοι χάρ- 
ται του κ. Jaubert περιέχουσε πλήθος πολυτιμοτάτων γνώ
σεων, άπορρεουσών ε’κ τής συγχρόνου καταστάσεωςκαιπροό- 
δου τής επιστήμης καί εύλήπτων παντί άνθρώπφ άνεπτυγ- 
μένφ.

Άστή?Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
Ή

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ίσΤΑΙΟΤ ΒβΡΝ. — Μετάφρασή Δ. I. Κ.)

(Συνέχεια- ιδε προηγούμενου ψύλλον)

Υπήρχε καιρός. Ό Λϊ δέν ειχεν άκόμη ψυχρανθή. Ή 
καρδίατου επαλλε μέν άσθενώς, άλλ’έπαλλε. Μετ’ού πολύ 
ήνοιξε καί πάλιν τούς όφθαλμούςκαί, όπερ παράδοξον, έφάνη 
συγχρόνως αισθανόμενος, ότι έπανέβλεπεν ήπιαν φεγγοβολήν.

Έπί τής άπαθοΰς φυσιογνωμίας τοΰ δυστυχούς, κατόπιν 
μάλιστα τής άπό τής φοβέρας δοκιμασίας απαλλαγής του, 
δέν εΐκονίζετο ούτε τρόμος, ούτε έκπληξις αισθητή, θά ένό- 
μιζέ τις ότι απλώς έξυπνα άπό έλαφρόν ύπνον.

Ό Κυπριανός τόν έκαμε νά ροφήση σταγόνας τινάς ΰδατος 
μετ’ όζους άναμεμιγμένου, όπερ έφερεν εις τό παγούρι του.

— Ήμπορεΐς τώρα νά όμιλήσης ; ήρώτησε μηχανικώς, 
λησμονών, ότι ό Λΐ δέν ήδύνατο νά τόν έννοήση.

Ό Αί ένευσε καταφατικώς.
— Ποϊος σέ έκρέμασεν ούτως;
— ’Εγώ, άπεκρίθη 6 Κινέζος, χωρίς νά φαίνητα.ι διστάζων, 

έάν είχε πράξει ούδέν έκτακτον τι ή τουλάχιστον άξιόμεμπτον.
— Σύ ;...... Άλλ’ αύτό, τό οποίον άπεπειράθης, είναι

αυτοκτονία, δυστυχισμένε..... Καί διατί;....
— Ό Λΐ έζεσταίνετο......... Ό Λί έστενοχωρεϊτο...... »

άπεκρίθη ό Κινέζος.
Καί έκλεισεν ευθύς τούς οφθαλμούς, ώς ίνα άποφύγη νέας 

ερωτήσεις.
Ό Κυπριανός ένόησε τότε ε’κ τής παραδόξου ταύτης περί- 

στάσεως, ότι ή συνομιλία έγένετο γαλλιστί.
— Όμιλείς καί άγγλικά ; ύπέλαβε.
— Μάλιστα, άπεκρίθη ό Λί, ύπεγείρων τάς βλεφαρίδας.
Θά έλεγέ τις, ότι ησαν αύται δύο καμπύλαι πόρπαι, άνοι- 

κταί πρός τά πλάγια τής βραχείας σιμής ρινός του.
Ό Κυπριανός ένόμισεν, ότι έπανεύρισκεν είς τό βλέμμα 

εκείνο μέρος ειρωνείας, ήν άλλοτε είχε κατίδει κατά τό άπό 
Άκρας είς Κιμβερλέϋ ταξείδιον.

— Οί λόγοι είναι άλογοι! τφ ειπεν αύστηρώς. Δέν αύτο- 
κτονεί κανείς, διότι κάμνει πολλήν ζέστη !.... "Ομίλησε μου 
σοβαρώς.’Εδώ ύποκρύπτεται, στοιχηματίζω,καμμιά πονηριά 
αύτοΰ τοΰ Πανταλάκκη!

Ό Κινέζος έταπείνωσε τήν κεφαλήν.
— Ήθελε νά μοΰ κόψη τήν κοτσίδα μου, είπε ταπεινών 

τήν φωνήν, καί είμαι βέβαιος, ότι θά τό κατώρθωνεν ύστερον 
άπό μιά —δυό ημέρας!

Συγχρόνως ό Λϊ παρετήρησε τήν περιλάλητον αύτήν ζο- 
τσίδακ έν τή χειρί τοΰ Κυπριανού καί έπείσθη, ότι ή δυστυ
χία, ήν πρό παντός άλλου έφοβεϊτο, είχε συντελεσθή.

— ”Ω ! κύριε!..... Πώς!...... Σείς........  σείς μοΰ τήν «κό
ψατε!.... άνέκραξεν έν τόνφ γοερφ.

— Ούτως (πρεπε νά γείνη, διά νά σέ ξεκρεμάσω ! άπήν
τησεν ό Κυπριανός. Άλλά, τί διάβολο ! Δέν αξίζεις έν λεπτόν 
τουλάχιστον εις αύτήν έδώ τήν χώραν (.. Μείνε ήσυχος I...

Άλλ' ό Κινέζος έφαίνετο τόσον τεθλιμμένος διά τήν έκ- 
κοπήν ταύτην, ώστε ό Κυπριανός, φοβούμενος μή ζητήση 
νέον είδος αύτοκτονίας, άπεφάσισεν, έπιστρέφων είς τήν κα
λύβην του, νά σύμπαραλάβη καί εκείνον. . .

Ό Λΐ τόν ήκολούθησεν εύπειθώς, έκάθησέ παρά τόν σω- 

τήρά του, ήκουσε τάς νουθεσίας, ύπεσχέθη νά μή έπαναλάβη 
τήν απόπειραν του καί ύπό τήν επήρειαν κυπέλλου άχνίζον- 
τοςτείου έδωκεν αορίστους τινάςπληροφορίας περί τοΰ βίου του.

Γεννηθείς έν Καντώνι, έπαιδεύθη είς τό εμπόριον έν άγγλ. 
οικω. Είτα μετέβη είς Κεϋλάνην, Αύστραλίαν καί ’Αφρικήν. 
Ούδαμοΰ μειδίαμα τύχης. Ή γναφεία έν τφ μεταλλειούχφ 
διαμερίσματι δέν ηύδοκίμησε περισσότερον τών ε’ίκοσιν άλλων 
επαγγελμάτων, άτινα έδοκίμασεν. Άλλ’ ή άποστροφή του 
ήτο ό Πανταλάκκης. Τό δν αύτό τόν καθίστα άθλιον, άνευ 
δ’ αύτοΰ ίσως άπεδέχετο τήν έν Γρικαλάνδη άθλίαν ζωήν! 
Έν συνόλφ, πρός άποφυγήν τών καταδρομών τοΰ Παντα
λάκκη, ήθέλησε νά θέση τέρμα είς τόν βίον του.

"Ο Κυπριανός παρηγόρησε τόν δυστυχή νέον, τφ ύπεσχέθη 
νά τόν υπεράσπιση εναντίον τοΰ Νεαπολίτου, τφ έδωσε πρός 
λεύκανσιν όσα ήδυνήθη νά εύρη άσπρόρρουχα καί τόν άπέ- 
στειλεν οχι μόνον παρηγορημένον, -άλλά καί ίατρευμένον διά 
πάντα άπό τήν πρός τό τριχώδες προσάρτημα δεισιδαιμο
νίαν του.

Καί γνωρίζετε πώς; Διεκήρυξεν απλώς, άλλά σοβαρώς εις 
τον Λΐ, ότι τό σχοινίον τοΰ άπαγχονισθέντος εφερεν εύτυχίαν 
καί ότι ή άτυχία του θά έπερατοϋτο βεβαίως ήδη, ότε είχε 
τήν πλεξίδα τον έν τφ θυλακίφ του.

«'Οπωσδήποτε, ό Πανταλάκκης δέν θά ήμποροΰσε νά 
τήν κόψη !»

Καί ό σινικός ολως ούτος συλλογισμός συνεπλήρωσε τό 
ίαμα.

VII

Η ΚΑΤΑΡΡΗΞΙΣ

Πεντήκοντα παρήλθον ήμέραι καί ό Κυπριανός ούδ’ ένα 
άδάμαντα εύρεν έν τφ μεταλλείφ του. Διό ετι μάλλον άπη 
χθάνετο τό τού’μεταλλευτοΰ επάγγελμα, όπερ τφ έφαίνετο 
ματαιοσχολία, όταν δέν διαθέτει τις άρκοΰν κεφάλαιον πρός 
αγοράν ένός κλαίμ πρώτης τάξεως καί δωδεκάδος Κάφρων 
•Ικανών πρός εργασίαν.

Πρωίαν τινα λοιπόν, άφήσας τόν Ματαχίτ καί τόν Βαρ- 
δίκ ν’άναχωρήσουν μετά τοΰ Θωμά Στιλ, έμεινε μόνος ό 
Κυπριανός, θέλων ν’ άπάντήση εις τινα επιστολήν τοΰ φίλου 
του Φαραμόνδου Βαρτές, μεταδόντος αύτφ ειδήσεις του δι’ 
ένός είς Άκραν μεταβαίνοντος έμπορου έλεφαντοδόντων.

Ό Φαραμόνδος Βαρτές ήτο κατεγοητευμένος έκ τής κυ
νηγετικής του εκδρομής. Είχε φονεύσει μεταξύ άλλων πολ
λών ζώων, τρεις λέοντας, δεκαέξ ελέφαντας, επτά τίγρεις.

"Οπως, έλεγεν, οί Ιστορικοί κατακτηταί, καί ούτος έτρεφε 
ου. "Οχι 

κυνηγίου εισοδήματος συνετήρει τό
•σώμα, άλλ’ήδύνατο, έάν ήθελε, σημαντικά νά ώφεληθή είτε 
πωλών τούς διφθέρας καί τούς έλεφαντόδοντας, είτε διά τών 
ανταλλαγών ποός τάς φυλάς τών Κάφρων, μέσφ τών όποιων 
εύρίσκετο.

Περαιών δ’ έλεγε ;
«Δέν θά έλθης νά κάμωμεν κανένα γΰρον μαζή είς τάς 

-ζχθας τοΰ Λιμποπό ; Θά ήμαι εκεί περί τά τέλη τοΰ προ
σεχούς μηνός, προτιθέμενος νά καταβώ μέχρι τοΰ κόλπου 
Δελαγόα διά νά έπιστρέψω είς Δουρβάν’διά θαλάσσης, όπου 
συνεφώνησα νά έπανεύρω τούς Βοσσούτους μου......

»Άφησε λοιπόν διά μερικάς εβδομάδας τήν φοβεράν Γρι- 
καλάνδην σου καί έλΰέ νά μ’ εύρης.»

Ό Κυπριανός άνεγίνωσκεν έκ δευτέρου τήν επιστολήν ταύ
την, ότε τρομερά έκπυρσοκρότησις, ύπό μεγάλης καθ’ άπασαν 
τήν κατασκήνωσιν κραυγής άκολουθουμένη, τόν έκαμε νά 
έγερθή κατεσπευσμένο»; καί νά δράμη έξω τής σκηνής του.

Πάσα ή πληθύς τών μεταλλευτών έν ταραχή καί συγκι- 
•νήσει έτρεχεν πρός τό μεταλλείου.

—■ Κατάρρηξίς ! έκραύγαζον πάντοθεν.
Η νύζ πράγματι ήν δροσερά, σχεδόν παγετώδης, ένφ ή 

προτεραία ήδύνατο νά λογισθή έκ τών θερμότερων, άς άπό 
μακροΰ χρόνου είχον ύποστή. Συνήθως τό είδος τοΰτο τοΰ 
κατακλυσμού παράγεται έκ τών άποτόμων μεταβολών τής

τον πόλεμόν διά τοΰ πολέμ μόνον διά του έκ τοΰ 
μικρόν έκστρατευτικόν

ι

θερμοκρασίας καί τήν συστολήν, αΐτινες έγένοντο διά αέσου 
τοΰ στερεού τών έκτεθειμένων χωμάτων.

'Ο Κυπριανός έσπευσε νά διευθυνθή πρός τό Κόπζ. Φθάσας 
εκεϊ, είδεν έν ροπή οφθαλμού παν τό γεγενημένον.

‘Ολόκληρον τμήμα γης, ύψους 60 τουλάχιστον μέτρων, . 
200 δέ μήκους, διερράγη καθέτως, σχημάτισαν σχισμήν, ή- 
τις προσομοίαζε πρός ρήγμα προχώματος. Πολλαί χιλιάδες 
στατήρων αμμώδους γης άπεσπάσθησαν κυλινδηθείσα είς τά 
κλαίμς καί πληρώσασα αύτά άμμου, χωμάτων, χαλίκων. 
Ό,τι τήν στιγμήν εκείνην εύρέθη έπί τής κορυφής, άνθρω
ποι, βόες, αμάξια, δι’ ένός άλματος κατέπεσον είς τήν 
άβυσσον.

Εύτυχώς τό πλεϊστον τών εργατών δέν ειχεν άκόμη κατ
έλθει εις τό εσώτερον έδαφος τοΰ μεταλλείου-άλλως τόήμισυ 
τής κατασκηνώσεως θά ήτο τεθαμμένον ύπό τά ερείπια.

Ή πρώτη σκέψις τοΰ Κυπριανού ητο διά τόν συνέταιρόν 
του Στιλ, ταχέως όμως ηύχαριστήθη διακρίνων αύτόν με
ταξύ τών ζητούντων νά ΰπολογίσωσι τό μέγεθος τοΰ δυστυ
χήματος. Έτριξε πρός αύτόν εύθύς καί τόν ήρώτησε.

«Ναι, φθηνά τήν έγλυτώσαμεν! ειπεν ό Λαγκασαρνός, 
σφιγγών τήν χεϊρα αύτοΰ.

— Καί ό Ματακίτ; ήρώτησιν ό Κυπριανός.
— Τό κακόμοιρο είναι άπό κάτω ’. άπεκρίθη ό Στιλ δει- 

κνύων τά έπί τής κοινής ιδιοκτησίας των συσσωρευθέντα χώ
ματα. Μόλις τοΰ είχα ’πεί νά καταβή καί άνέμενα να τε- 
λειώση τό γέμισμα τοΰ πρώτου κάδου, διά νά τόν άνασύρω, 
έπεσαν τά χώματα! Ή κατάρρηξίς είχε γίνει!

— Άλλά δέν ήμπορούμε νά σταυρώσωμεν τάς χεΐρας, 
χωρίς νά πειραθώμεν νά τόν σώσωμεν ! άνέκραξεν ό Κυπρια
νός. “Ισως νά ζή άκόμη !..·

Ό Στιλ έσεισε τήν κεφαλήν.
—- Νά ζή κάτω άπό 19 — 20 τόννους χώματος, είναι 

πολύ προβληματικόν ! είπε. Άλλως τε θά έχρειάζοντο του
λάχιστον δέκα άνδρες νά έργασθοΰν δύο—τρεϊς ημέρας διά 
νά άδειάσουν τό μεταλλεϊον.

— Είναι άδιάφορον! άπήντησεν άποφασιστικώς ό νεαρός 
μηχανικός- Δέν θά «ίποΰν ότι άφήσάμεν έν άνθρώπινον πλά
σμα, καταπλακωθέν έν τφ τάφφ τούτφ, χωρίς νά δοκιμά- 
σωμεν όπως τό άπολυτρώσωμεν.

Είτα, άπευθυνόμενος πρός ενα τών Κάφρων διά τού εκεί 
παρατυγχάνοντος Βαρδίκ, προεκήρυξε προσφοράν πέντε σε- 
λινίων καθ ημέραν είς τούς θέλοντας νά ταχθώσιν έν τή υπη
ρεσία του πρός άποχωμάτισυ? τού κλαίμς του.

Πάραυτα τριακοντάς Μαύρων προσεφέρθη, χωρίς δέ οΰδέ 
στιγμήν νά άπολέσωσιν, ήρξαντο τού έργου. Αί σκαπάναι, 
αί άξίναι, τά πτύα, δέν έπέλειπον· οί κάδοι καί οί κάλω 
ήσαν εντελώς έτοιμα, τά άμαξίδια ώσαύτως. Μέγας άριθμός 
λευκών μεταλλευτών, μαθών ότι προέκειτο νά έκθάψωσι δυ
στυχή τινά καταχωσθεντα ώς έκ τής καταρρήξεως, άσμένως 
προσήνεγκεν τήν έαυτοΰ συνδρομήν. Ό Θωμάς Στιλ, ηλε- 
κρισθείς άπό τήν μεταδοτικήν ένέργειαν τοΰ Κυπριανού, 
δέν έδεικνύετο ήττον ένεργετικός πρός τήν σωτηριώδη ε
νέργειαν.

Τήν μεσημβρίαν, είχον αποσύρει πολλούς τόνους άμμου 
και λίθον, έπισωρευθέντας είς τό βάθος τού κλαίμ.

Είς τάς τρεϊς, ό Βαρδίκ εξέβαλε βραγχώδη φωνήν- είχε 
παρατηρήσει ύπό τήν άξίνην του μαΰρον πόδα, έξερχόμενον 
τής γης.

Έδιπλασίασαν τάς προσπάθειας, καί στιγμάς τινας αργό- 
τερον τό σώμα ολόκληρον τοΰ Ματακίτ έξήγετο. Κατά πα
ράδοξον σύμπτωσιν, εις σκύτνος κάδος δν μετεχειρίζετο διά 
τήν έργασίαν του, ειχεν άνατραπή έπί τού προσώπου του 
καί τόν έκάλυπτε δίκην προσωπείου. *

Τοΰτο ένέπνευσε τφ Κυπριανφ τήν ελπίδα, ότι ίσως ήτο 
δυνατή ή σωτηρία τοΰ δυστυχούς Ματακίτ, ελπίδα όμως 
άσθενή, διότι ή καρδία δέν έπαλλε πλέον, τό δέρμα ήν ψυ
χρόν, τά μέλη εκτεταμένα, αί χεΐρες έκ τής αγωνίας συν- 
εσταλμέναι, ή μορφή του μαυροκίτρινος.

Ό Κυπριανός δέν άπώλεσε τό θάρρος. Διέταξε καί μετέ-
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φερον τον Ματακίτ βες τήν σκηνήν τοΰ Στλί, ώ; πλησιεστέ- 
ραν και τόν έξήπλωσαν επί της τραπέζης, τη? χρησιμευού- 
σης συνήθως δια τήν διαλογήν τών ψηφίδων καί τον ύπέβα- 
λον «ίς τάς συστηματικές έκείνας έντρίψεις καί τάς κινήσεις 
τοΰ θωρακικοΰ κλωβού, αιτινες· προώρισται νά παρέχουν εί
δος τεχνητής αναπνοής, ώς κάμνουν προς άναβίωσιν τών 
πεπνιγμένων. Ό Κυπριανός έγίνωσκεν ότι ή θεραπεία αύτη 
εις παν είδος ασφυξίας ήδύνατο'νάέφαρμοσθή,άφοϋ άλλως ού- 
δεμία έφαίνετο πληγή, ούδέν κάταγμα, οΰδείς ανησυχητικός 
κλονισμός.

— Ίδέτε, κύριε Μερέ, σφίγγει ακόμη είς τό χέρι του ένα 
βόλον γης! παρετήρησεν ό Στίλ, όστις συναμιλλάτο κατά 
τήν έντριβήν τοΰ μελαψοΰ εκείνου σώματος.

Καί ήλαύνετο εξ ειλικρινούς διαθέσεως τό εύτολμον τής 
Λαγκασαίαρ τέκνον! Έάν έστίλβου a l’huile de bray,*  
ώς λέγουν, τόν στρεφόμενου κορμόν περιηλείμμένον μηχανής 
τίνος διακοσίων ίππων δυνάμιως, δεν θά κατέβαλεν έν τή 
έργασίερ του μείζονα δραστηριότητα !

Αί προσπάθειαι έσχον ευχάριστου αποτέλεσμα. Ή νεκρική 
δυσκαμψία τοΰ νεαροΰ Κάφρου ήλαττοΰτο βαθμηδόν. Ό 
Κυπριανός, όστις άνέμενε τό έλαφρότερον ζωής σημεΐον, 
ένόμισεν ότι ήσθάνθη έν τή καρδύφ τοΰ Ματακίτ εύοίωνον 
λεπτήν φρικίασιν.

Μετ’ολίγον τά συμπτώματα ταΰτα ηύξήνθησαν, ό σφυγ
μός ήρξατο ενεργών καί ελαφρά εισπνοή ύπήγειρε λεληθότως 
τό στήθος τοΰ Ματακίτ. ’Ισχυρότερα κατόπιν έκπνοή έδειξε 
προφανώς άνάκτησιν τών ζωικών ενεργειών.

Αίφνης, δύο ισχυροί πταρμοί έσεισαν σύσσωμον τόυ Μα- 
τσκίτ, όστις ήνοιξε τούς οφθαλμούς, άνέπνευσε, συνήλθεν.

— Ούρρά ! Ούρρά ! Τή γλ ύτωσεν ο σύντροφος! άνέκρα- 
ξεν ό Στίλ, όστις ίδρώτι περιρρεόμενος άνέστειλε τάς έντρί- 
ψεις. ’Αλλά, γ’ά παρατηρήσατε, κ. Μερέ, δεν εννοεί ποσώς 
ν’,άφήσν) τόν βόλον τής γης, ον κρατεί είς τούς συνεσιφγ- 
μένους του δακτύλους !

Ο νεαρός μηχανικός ύπ’άλλων περισπώμενος φροντίδων, 
δέν έστη—νά παρατηρήσω τήν λεπτομέρειαν ταύτην! Έδιδεν 
είς τόν ασθενή του, ον ύπέγιιρεν έν κοχλιάριον ρουμίου/Οτε 
δέ τόν είδε συνελθόντα, τόν εκάλυψε διά σκεπασμάτων καί 
τή βοηθεί^ τρεών^—τεσσάρων άγαθών άνδρών τόν μετέφερε 
είς τήν ιδίαν του κατοικίαν, έν τώ ύποστατικφ Οΰάτκινς.

Εκεί, ό άτυχής Κάφρος έπλάγιασεν είς τήν κλίνην του. 
Ό Βαρδίκ τοϋ έφερε κύπελλον έκ τείου άχνίζοντος. Μετά 

έν τέταρτον τής ώρας, έκοιμάτο ύπνον ήσυχον, γαλήνιον: 
είχε σωθή.

Ό Κυπριανός ήσθάνθη έν τή καρδύφ τήν απαράμιλλου 
εκείνην άγαλλίασιν, ήν αισθάνεται ό άνθρωπος, άφοϋ από
σπαση άνθρωπίνην. τινα ύπαρξιν άπό τούς όνυχας τοΰ θανά
του, Ένφ δέ ό Στίλ καί οι συνεργασθέντες, κεκοπιακότες 
έκ τών θεραπευτικών ασχολιών μετέβαινον είς τό πλησιεστε- 
ρον καπηλειού, ινα πανηγυρίσωσι τήν ε’πιτυχίαν των, ό Κυ
πριανός θέλων νά μένη παρά τφ Ματακίτ, έλαβε βιβλίον 
τι, ού τήν άνάγνωσιν διέκοπτεν ένίοτε, όπως βλέπη τόν 
κοιμώμενον, ώς ό πατήρ έπιβλέπη τόν ύπνον τοΰ άναρρων- 
νύοντος τέκνου του.

’’Εξ εβδομάδες παρήλθον άφ'ής ό Ματακίτ έπελάβετο 
τής υπηρεσίας του καί ό Κυπριανός έμενεν ευχαριστημένος 
καί έθαύμαζεν αυτόν. Ή εύφυία του, ή ύπακοή. ό πρός τήν 
εργασίαν ζήλος του ήσαν μοναδικά. Ήτο καλός, γενναίος, 
ευπροσήγορος' ούδεμίαν εργασίαν άπεστρέφετο, ούδεμία δυσ
χέρεια τφ εφαίνετο άνωτέρα τοϋ θάρρους του.

Άλλ’ είχεν έν τούτοις μέγα σφάλμα, ού ή πρώτη άρχή 
δέον ν’ άναζητηθή έν τή προτέρα ανατροφή του. Ήτο ολί
γον κλέπτης, σχεδόν όμως άσυνειδήτως. Όταν έβλεπεν άν 
τικείμενόν τι άρίσκον αΰτφ, ενόμιζεν ολως φυσικήν τήν ίδιο- 
ποίησίν του.

Είς μάτην ό κύριός του έστενοχωρείτο, τον έπέπληττε, 
τόν ένουθέτει αύστηρώς. Μάτην τόν ήπείλει, ότι θά τόν άπέ-

πεμπεν, έάν τόν συνελάμβανε διαπράττοντα τό παράπτωμα; 
τοΰτο ! Ό Ματακίτ ύπέσχετο νά μή τό έπαναλάβη, έζήτει- 
συγγνώμην καί άπό τής ίπομένης, παρουσιαζομένης ευκαι
ρίας, τό έπανελάμβανεν.

Αί κλοπαί του συνήθως δέν ήσαν σοβαραί. Τά παρωθούντο, 
αυτόν είς τό νά εποφθαλμιώ, ήσαν μικρά αντικείμενα· μα
χαιριού, λαιμοδέτης, χρωστηροδόχη καί τά παρόμοια άσή- 
μαντα πράγματα. Αλλ’ό Κυπριανός δέν έλυπεϊτο διά τοϋτο- 
ηττον, άνακαλύπτων έν τοιοΰτον μειονέκτημα είς φύσιν τό
σφ συμπαθή.

— Άναμένωμεν !... Έλπίσωμεν ! έσκέπτετο. Ίσως κα
τορθώσω νά τόν κάμω νά έννοήση πόσον κακόν είναι τό κλέ— 
πτειν ούτω!

Καί ό Κυπριανός παρατηρών αυτόν κοιμώμενον έσκέπτετο- 
τάς άλλοκότους ταύτας αντιθέσεις.

Περί τάς πρώτας τής νυκτός σκιάς, ό Ματακίτ έξύπνησε 
τόσον φαιδρός καί εύθυμος, ώς άν μή είχεν ύποστή δύο και 
τριών ώρών ολοσχερή σχεδόν διακοπήν τών αναπνευστικών 
ενεργειών του.

Ό Κυπριανός τφ έδωσε, άφοϋ ό Ματακίτ είπε αύτφ τινα 
περί τών γενομενων, νά πίη καινά φάγη καί τόν ύπεχρέωσε 
μιθ’ βλας τάς διαμαρτυρίας του νά μείνη τήν νύκτα έν τή. 
κλίνη, έν ή είχε πέσει. Τέλος δέ πεισθείς, ότι πας κίνδυνος 
έξέλιπε, τόν άφήκεν ίνα κώμη τήν συνήθη είς τήν οικίαν τοΰ· 
Ούάτκινς έπίσκεψίν του.

Ό νεαρός μηχανικός είχεν ανάγκην νά διηγηθή είς τήν 
Αλίκην τάς εντυπώσεις του τής ήμέρας καί τήν έκ τοΰ με

ταλλείου άπογοήτευσίν του—άπογοήτευσιν, ήν τό πρωινόν 
συμβάν έτι μάλλον έπηύξησεν. Ήτο άπεγοητευμένος, σκε- 
πτόμενος ότι θά έξέθετεν τήν ζωήν τοΰ Ματακίτ διά τήν 
άγαν προβληματικήν τύχην, μή τυχόν άποκτήση κοινούς 
τινας άδάμαντας.

— Νά μετέρχωμαι έγώ ό ίδιος τό επάγγελμα αυτό, τό- 
εννοώ! έλεγε καθ'εαυτόν. Αλλά νά τό ε’πιβάλλω δι’άθλίαν 
αντιμισθίαν είς τόν δυσχυχή αυτόν Κάφρον, όστις ούδέν μοί 
οφείλει, τοΰτο είναι στυγερόν!»

Είπε λοιπόν είς τήν νεάνιδα όποΐαι ήσαν αί τής καρδίας 
του άνταρσίαι, αί έκ τών άτυχιών θλίψεις του. Τή ώμίλησε 
περί της επιστολής, ήν είχε λάβει παρά τοΰ Βαρτές. ’Α
ληθώς, δέν θά εκαμνεν άσχημα ν' άκολουθήση τήν συμβου
λήν τοΰ φίλου του. Τί θά εχανεν έάν άνεχώρει διά τάς δχθας 
τοΰ Λιμποπό καί έδοκίμαζε τάς περιπέτειας τής θήρας; 
τοϋτο η το εύγενέστερον βεβαίως άπό τοΰ νά σκαλίζη τήν γην 
ώς φιλάργυρος ή νά τήν σκαλίζουν άλλοι δυστυχείς διά λο· 
γαριασμόντου.

«Τί φρονείτε σείς, δεσποινίς Ούάτκινς, ήρώτησε, σεις, ήτες 
έχετε τόσην λεπτότητα καί πρακτικότητα διανοίας; Δώ- 
σατέ μοι μίαν συμβουλήν! Έχω μεγάλην άνάγκην τοιαύ
της· Άπώλεσα τήν ήθικήν ισορροπίαν! Δέομαι χέιρό; φιλι
κής, ίνα έπανέλθω είς τήν εύθείαν γραμμήν !»

Ούτως εν πλήρει ειλικρίνεια ώμίλεε, εύρίσκων εύχαρίστη- 
σίν τινα άνεξήγητον, αύτός ό συνήθως τόσον ε’πιφυλακτικόςΓ 
νά εκθέτη ούτω πρό τής γλυκείας καί θελκτικής εκείνης μύ
στου, τήν αθλιότητα τοΰ δισταγμού του.

(’Αχολουβιί).

τις νά ύποθέση, άπλοΰν άθυρμα, άλλ’ άντικείμενον σοβαρόν 
καί στερεόν, ζυγιζον 5000 χιλιόγραμμα.

"Εφερε στήλην σταθεράν,άποτελουμένην έκ 40 στοιχείων, 
καί έσυρεν άμαξαν (βαγόνιον) όμοιων διαστάσεων πρός τάς 
•διατρεχούσας τότε τοιαύτας τά σιδηρά ελάσματα έπί τών 
•οδών, καί εμπεριείχε καθίσματα, έφ’ών οί έπιβάτ.αι ήδύναντο 
άνετως νά καθίσωσιν. .

*0 μηχανισμός του άπετελείτο άπλούστατα άπό κινητή
ριου εμβόλου συστήματος Page, ήτο δέ πολύ διάφορος τοΰ 
-ύπό τοΰ Jacobi τό έπόμενον έτος μεταχειρισθέντος, ότε ενε- 
καίνισεν έπί τοΰ ποταμοΰ Νέβα τήν ηλεκτρικήν ναυσιπλοΐαν.

ΓΕΝίΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ 
ΤΩΝ ΤΠΛΕΓΡΑΦΙΙΜΑΤΩΝ

"Εν τινι ύπομνήματι, δημοσιευθέντι ύπό τοΰ κ. Τ. Va
lance έν τή ΤηΜ]γαγ·ίκτ) Έφημη’ίδι, πρός τόν σκοπόν έξ- 
ευρέσεως μεθόδου, δι’ ής έπιζητείται μεγάλη άπλοποίησις έν 
τή λειτουργέ? τών τηλεγραφικών συσκευών, συνηγορεί ούτος 
«ύπέρ τής ηλεκτρικής αύτομάτου μεταβιβάσιως διά συνθε- 
■σεως έπί τή άφίξει τών τηλεγραφημάτων τών μέσων τής ανα
παραγωγής τής αύτής μεταβιβάσεως», ήτοι περί ζητήματος 
•είδικώς ήδη μελετηθέντος παρά τοϋ κ. Meyer.

Φρονεί δέ ότι ή μεταβιβασις αύτη δύναται νά πραγματο
ποίησή διά τών συσκευών Baudot καί Munier, τή βοηθεί? 
καί ετέρων άπλουστάτων εργαλείων, ών δίδωσι ήμΐν τήν λε
πτομερή περιγραφήν καί άνευ έπαισθητής μεταβολής τών 
ύπαρχουσών συσκευών.

Ό κ. Τ. Valance φρονεί, ότι έν τοϊς μεταβιβαστικοίς 
γραφείοις είναι δυνατόν ν’ άφαιρεθώσιν οί συνδυασται καί 
•οί δέκται ούτως, ώστε αί τυπωτικαί συσκευαί νά μή διατη- 
ρώσιν, ή τόν άναγκαϊον αριθμόν τών τηλεγραφημάτων πρός 
ίπίδοσιν.

ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
Τή 13 τρέχοντος μηνός έγένοντο έν Μιλάνφ τής ’Ιταλίας 

-δημοσία πειράματα διά τίνος τετελειοποιημένου φωνογράφου 
τοΰ Έδισώνος, άτινα έπέτυχον πληρέστατα, καί είς ά παρί- 
σταντο διάφοροι έπισημό.τητες τής πόλεως, οί αντιπρόσωποι 
τοΰ τύπου καί πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι.

Έξετελέσθησαν πλεϊστα πειράματα μετά μεγάλης επι
τυχίας καί έν μέσφ ζωηρών έπευφημιών.

Πρώτον ό κ. Ποπέσκος, όστις έξήγει τόν τρόπον τής λει
τουργίας τοΰ μηχανήματος, άναπαρήγαγε δι’ αύτοΰ τήν συν
αυλίαν» ολοκλήρου ορχήστρας, τόν ήχον κωδώνων, δυφδίαν 
διαφόρων οργάνων κτλ. Κατόπιν ό φωνογράφος έπανέλαβε 
λέξεις καί ομιλίας, γενομένας έν τή αιθούση ταύτη παρά δι
αφόρων παρισταμένων, ήχους ποικίλους, φσματα καί φράσεις 
δραματικά; άπαγγελθείσας παρά τίνος ηθοποιού, καί τέλος 
προσευχήν καί γλυκύμολπον ?σμα ψαλέν ύπό χαριέσσης νεα- 
ρας δεσποινίδος.

Ιδίως ή τελευταία αύτη ένθουσιωδώς έχειροκροτήθη,ό δέ 
φωνογράφος έπανέλαβε πιστώς πάσας τάς έπευφημίας ταύτας.

Τά πειράματα θά έπαναληφθώσι πολλάκις δημοσία, όπως 
πάντες άπολαύσωσι τών πλεονεκτημάτων τοΰ τηλεφώνου·

1 Δι’ Ιλαίου. Σ. Η.

ΗΧΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΑΙΙΡΟΔΡΟΜΟΣ
Ή πρώτη ηλεκτρική σιδηροδρομική μηχανή ένεκαινίσθη 

πολύ πρότερον τοΰ έτους 1839, διότι, ώς ήδη βεβαιοΰται, 
τοιαύτη έλειτούργησε τό πρώτον πέριξ κυκλοειδοΰς εδάφους, 
έν τφ έσωτερικφ τοϋ Αιγυπτιακού μεγάρου (Hall) έν Λονοίνφ.

Ό εφευρέτης αύτής, όνόματι Davidson, έφερε τόν τίτλον· 
τοΰ μέλους τή;’Εταιρείας τών Τεχνών έν Σκωτία.

Τό μηχάνημα τοϋτο άπετέλεσε μέρος καί έν τινι εκθέσει 
τών ηλεκτρικών περιέργων τής εποχής εκείνης, καί έπληρώ- 
νοντο, όπως εισέλθη τις, φρ. 1.25. Δέν ήτο.δέ, ώς δύναται

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΛΕΜΒΟΣ TOY GOVBET
Έπανελήφθησαν εσχάτως τά πειράματα έν Χερβούργφ, 

τής καταβυθίσεως δηλονότι καί υποβρυχίου πορείας τής ύπο- 
θαλασσίου λέμβου Goubet, άτινα είχον διακοπή πρό τίνος, 
όπως τελειοποιηθώσι μηχανήματα τινα.

Καθ’ έκάστην πολλοί αξιωματικοί τοΰ ναυτικού έκτελοΰ- 
σιν διαφόρους’ υποβρυχίους έκδρομάς. Τό σκάφος ήδη ιύκόλως 
βυθίζεται, σταματ? έν οί?δήποτε θέσει, ανέρχεται καί στρέ
φεται περί εαυτό καθ’ όλας τάς διευθύνσεις κτλ.

Τό πλήρωμα τούτου, εντελώς ήδη έξησκημένον,χειρίζεται 
θαυμασίως τά διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία, τά οποία ιδίως 
κυριαρχοΰσιν έπ’ αύτοΰ.

Έλπιζεται ότι, πάσαι αί μεγάλαι δυσχέρειαι αί μέχρι 
τουδε παρεμβληθεϊσαι πρός τελετοποίησιν τοΰ υποβρυχίου 
τούτου σκάφους εντελώς έξέλιπον.

ΑΙ ΚΛΗΡΠΣΕΙ5
ΤΩΝ ΑΑΧΕΙΟΦΟΡ. ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΣΙΛΗΡ. ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Γενομένης κληρώσεως έν Κωνσταντινουπόλει τών λαχειο- 
φόρων ομολογιών τών σιδηροδρόμων τής Τουρκίας έλαχον 
οί ακόλουθοι αριθμοί.

748,040
105.659
286.311
389,433
105,657
300,206
310.6 «6 

1,142,686 
1,348,181 
1,745,393

50,213
235,244
588.703
653.704
751,582
956,993 

1,270,502 
1,287,711 
1,391,574 
1,548,933

1,595,487
1,846,765

19,395
147,306
306.790
332,467
332,469
344,471
588.702
653.703

711,310
883,339
894,899
987,869 

1,091,548
1.117.336
1.117.337 
1,183,333 
1,286.057 
1,357.727

1 366,933
1*401,449
1.473.319 
1,522 903 
1,537,999 
1,559.160 
1,589,965 
1.810,023 
1,950,781 
1,976,468

Επομένως οΰδείς τών ήμετέρων συνδρομητών έκέρδισεν.

ΑΙ ΚΛΗΡΛΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΟΕΣΕΩΣ

Γενομένης ομοίως κληρώσεως τή παρελθούσγι Κυριακή τών 
λαχείων τής ’Ολυμπιακής Έκθέσεως έλαχον οί έπόμενοι α
ριθμοί :
6,322
1.392

605
1,798

28 
2,63a 
7,481 
5.067 
6,286 
7,235 
6.458 
7,478 
8,743 
1,543 
6,055

5.296
956

6,702
491

5,335
7.393
6,894
6.296
7,996
6,860

364
3,168
6,871
9,990
3,955

8.984
982

9,391
2,822

209
2,525
3,744
8,659
5,328
6,854

635
755

1,124
1,562
1,490

2.085
7,349
1,523
7,740
2,463
2,507
1,990
7,019
4,706

271
6,305
2,396
6,426
7,039
2,129

3,922
4,907
4,816
9,486
1,364
5.791
4.408

679
3,133
7,244
3.409
1,684
5,004
4,693

340

4,527
3,159

130
2,608
6,291
1,737
5.114
4,361

538
1,356
2.818
0,733

76!
657

1,452

6.369
8.359
1,425
2,883
4.874
2.687
9,742
8,413
9,269
9 627
1,514

.4,324
2-59

9.6(17
6,334

1,119
6.927
3 245
6.668
3,312
8,833
6,914

461
6,176
5,982

'Επομένως ούδείς τών ήμετέρων συνδρομητών έκέρδισεν.

Κατά τό έαρ τής ζωής, ότε άναβαίνομεν τόν ούρανόν έπί 
πτερύγων χρυσών ονείρων, ό έρως είναι έκστασις, ιδιοτροπία, 
αφροσύνη, πολυτέλεια τής ψυχής, διότι δέν είναι απαραίτη
τος. Άλλ’ ότε ό άνεμος τοΰ φθινοπώρου διέλυσε τάς μειδιώ- 
σας άπάτας, έφυγάδευσε τούς μαγευτικούς ονείρου; καί ίστά- 
μέθα ένώπιον τής άναλγήτου πραγματικότητος, τότε ό έρως 
καθίσταται άρτος τής ψυχής, γίνεται ανάγκη, είναι ή βα
κτηρία τής καρδίας. Μεταξύ δέ τοΰ έρωτος τοϋ χρυσίζοντος 
τήν αύγήν τοΰ βίου καί τοΰ έρωτος τοΰ θιρμαίνοντος καρδίαν 
έν ώριρ φθινοπώρου, υπάρχει ή αύτή διαφορά, οία καί ή με
ταξύ μαστιγίου τοΰ δεκαοκταέτους νεανίου καί τής βακτη
ρίας τοΰ ογδοηκονταετούς γέροντος' άγαπώμεν τό μαστίγιον, 
άλλά περιπαίζομεν τήν βακτηρίαν. Ιδού διατί ό έρως δέν 
είναι έκ τοΰ κόσμου τούτου' μόνον ύπό τόν ποιητικόν τής μυ
θιστορίας ούρανόν αναφαίνεται εγκαίρως καί καταλλήλως, έν 
τφ πραγματικφ όμως βίφ έρχεται ώς έπί τό πλείστον η πολύ 
ενωρίς ή πολύ άργά. Καί ότι μέν φύεται ενωρίς, είναι πολυ
τέλεια τής ψυχής καί σβέννυται ταχέως, ,.ώς πασα πολυτέ
λεια, ώς πάσα ματαιότης' ότε δέ φύεται άργά καί καθίστα
ται ανάγκη, ομοιάζει πρός νεανικήν στολήν έπί γηραιού σώ
ματος, είναι γελοίος. ’Ιδού διατί πολλοί είσιν οί έρώντες καί 
ολίγοι οι άγαπώμενοι, ώς έν τφ παραδείσφ, no.iJot ftir οί 
χΛητο'ι όΜγοι δί οί ίκΛΐχτοί' διότι καί πάνυ εύφυώς ό Βίκτωρ 
Ούγκώ είπεν : «ό έρως είναι ούρανία άναπνοή τοΰ άέρ.ος τοϋ 
παραδείσου».
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1413. Λονεγμα.
Ί'ύο'ν εγώ! προβαίνω με καμάρι, 
Ή μήτηρ σου είναι μήτηρ μου σοϋ Λέγω. 
Μόνον έγώ εχω αύτή τή χάρι, 
Μητέρα τή όική σου νά έκΛίγω.
Καί όμως, φίΛε, όεν μπορείς rd ζήσης 
Καί σύ κ' αύτή ’στόν κόσμον έάω κάτω, 
Έάν έμέ πιστόν dev συνάντησης, 
Σιήν κούνια αου άγρύπνως νά φυΛάττω.. 
’Εμέ ζητάς καί νύκτα καί ήμερα, 
ΚΛαίεις πο-ίύ, αν τύχη νά σοΰ Λεί^ω, 
Για ’μέ παιόί άρνιίσαι τήν μητέρα 
Ποϋ σέ γεννά- dir πρέπει νά ’ς τό κρύψω. 
Καί τούςμεγάΛους, μάθε, τούς ευφραίνω, 
Καί ύγιείς καί πάσχοντας επίσης- 
Τώρα θά μ’ εόρης, φίΛε, συμπεραίνω, 
Άφοϋ και σύ μ' έζήτησες νά ζήσης. 
Έάν όεν μ’ εΰρης τρίζε είς τά κτήνη 
Νά με ζήτας, π.Ιήν όμως συΛ.ίογίσου, 
Χωρίς έμέ πώς όέν μπορεί νά μείνη 
Κ' έκεί>ων ή ζωή κ' ή ίόική σου. 
Καί όμως άύω γράμματα άν Λάβης 
Τοΰ άΛφαβήτου, φτιάνεις τ' όνομά μου. 
Τό ενα τρία νά ! νά καταΛάβγς, 
Τό όεΰτερον τριάντα «μπίρ ταμάμου».

144. Ερώτησες.
Ποιον γράμμα τοΰ αλφαβήτου ακολουθεί κατάρα ίνα σχη- 

ματισθή τό ονομα ευλογημένης νήσου;

!■£££. Πρός βυμ.πλήρωσεν.
ο — .ε,.ει.—..α..ει.—.η —. .ο.ε.ε — α.ο.υ.ω. — .α. — 

.«.α..η.η

1·£6. Ά.ναγραμ.μ.ατεσμ,ός·
Δια τών κάτωθι γραμμάτων τιθέμενων καταλλήλως νά 

σχηματισθή σοφόν τι λόγιον.

γ—δδ—ααα—εε—η—ιι>—κκ—μ—ν—οο—ρ—σσσ—ω. 
Σίπυλος.

Λύσ&ες τών έν τώ 49 φύλλιο αένεγμ.άτων.
132. ΑΙΝΙΓΜΑ

Χέρεφος — ’Έρεφος— Γρεφος-
Έλυσαν αύτό οί έξ’Αθηνών δεσποινίς Βιργινία Α. Σιμοπούλου και 

οί κ. κ. Στ. Άφεντάκης, Ν. Κουντούρης, καί ά έχ Πατρών χ. Κ. Δ. 
Φραγχόπουλος.

133. ΑΙΝΙΓΜΑ

Π—Γή —«Ιηγή.
Έλυσαν αύτό ή έξ’Αθηνών δεσποινίς Βιργινία Α. Σιμοπούλου, χαΐ 

ό έκ Πατρών Κ. Δ. Φραγκόπουλοε.

134. ΕΛΕ1Π0ΣΤΜΦΩΝ0Ν

Ό άντεη&ρεοη«βμ.ός εενε συντήρησες.
Έλυσαν αύτό οί έξ ’Αθηνών χ.κ. Στ. Άφεντάκης, Ν. Κουντούρης, 

ό έχ Βόλου κ. Μ. Λεοντιάδης καί ό έχ Πειραιώς κ. Π. Πετρουτσό- 
πουλος.

135. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ

Ερυθρά, γή.
Έλυσεν αύτό ό έξ’Αθηνών κ. Θεόδωρος Μαγκόπουλος.

136. ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ

Ο μ.εχρόν.
Έλυσεν αύτό ό έχ Πατρών κ. Κ. Δ. Φραγκόπουλος, 4 έξ Αθηνών 

ύπό τό ψευδώνυμον ’Αραράτ, καί 4 έκ Καλαμών Νουμάς.

137. ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ

Μύτη, μ,άτε, αύτε', χέρε.
Έλυσαν αύτό οί έξ ’Αθηνών χ.κ. Στ. Άφεντάκης, Ν. Κουντούρης,.. 

καί ό έκ Πατρών Κ. Δ. Φραγκόπουλος.

ί

ί

Σ. Φ. Τά ύπ’ άριθ. 120, 121, 124, 125 αινίγματα έλυσεν ώσαύ-· 
τως καί ή έχ Μαγνησίας δεσποινίς Αντιγόνη Ζαμπού.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΙΣ “ΦΥΣΕΩΣ,, 1 ΐ,

Σ. Λ. Βράιλαν. ’Επιστολή χαί χρήματα έλήφθησαν. Συνδρο
μητής ένεγράφη χαί άπιστείλαμεν σειράν. Σάς έγράψαμεν περί λοι· 
πών ταχυδρομιχώς.—Δ. Ν. Ρεγγλάδ ες. ’Επιστολή μετά συνδρο
μών έλήφθη Σάς εύχαριστοδμεν. Σας εγράψαμεν. Δώρα άποστίλλον- 
ται.—X. Δ. Πάτρας. Συνδρομαί σας έλήφθησαν, άποδείξεις άπο- 
σταλήσωνται ύμιν ταχυδρομιχώς. Εΰχαριστοΰμεν,—X. Μ. Κ ο ν τ ο« 

β ά ζ α ι ν α ν. Συνδρομή σας έλήφθη. Σας έγράψαμεν.—Μ- Δ. Σύ
ρον. Ένεχεν ασχολιών, έβραδύναμεν άπαντήσαι, θά σάς γράψωμεν 
προσεχώς.—A. Ρ. "Αρταν. ’Επιστολή μετά συνδρομών έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν. ’Απαντώ μεν .—Π. Μ.Λευκωσίαν. ’Επιστολή καί. 
χρήματα έλήφθησαν. Παραγγελίας σας έξετελέσθησαν. Σας γράφο- 
μεν —Π. Κ. Καρδίτσαν. Λύσεις αίνι,μάτων έστάλησαν πολύ 
βραδέως. Άλλοτε σπεύδετε.—Γ. Κ. Λευκωσίαν. ’Επιστολή σας 

έλήφθη, έχουσι χαλώς, συμφωνούμεν.=Ν X. Σύρον. ’Αποδείξεις 
έλήφθησαν. ’Έχει καλώς, φροντίσωμεν δέοντα καί γράψωμεν προσ
εχώς.—Α. Π. Μαγνησίαν. Έπισ ολήν σας έλάβομεν. Παραγγε- 

λίαι σας έξετελέσθησαν. Φίλον χ. Δ. συνηντησαμεν. Σάςγράφομεν. 
— Σ· Χ-Ρουτσούχιον. Δελτάριον Ιλήφθη. Έχουσι καλώς τά έν 

αύτώ, συνεμορφώθημεν καί άναμένομεν.—Α. Σ. καί Ε. A. X ά λ- 
κην. Συνεστημένη έλήφθη καί εύχαριστ.οΰμεν. Έχουσι καλώς, σάς: 
γράφομε» προσεχώς καί άποστέλλομεν Αποδείξεις.—I. Ρ. Σ 0 ρ Ο ν. 
Άπαντα έστάλησαν διά ταχυδρόμου, πιστεύομεν έλάβετε.—θ. Μ.. 
Πάτρας. ’Επιστολή έληφθη. "Εχουσι καλώς. Εύχαριστοδμεν. — 
Δ. Μ. Πύργον. Έσημειώσαμεν τούς τρεις διά τήν καλλιτεχνικήν 
έκδοσιν καί τούς πέντε διά τήν άπλήν. Εύχοριστοΰμεν, Αποδείξεις 

έχετε προσεχώς.

I

ΓΓΧίίΧΓΓΟΙΙΟΙΙΙΧίΙϋ
Εισερχόμενης τής 4*ύσ&ως  άπό τής 15ύ« προσεχούς 

’Απριλίου, είς τό δεύτερον έτος άπό τής έκδόσεώς της, ώς 
καί έν τφ προγενεστέρφ ήμών φύλλω άνηγγείλαμεν, έκτος, 
τών άλλων βελτιώσεων, αΐτινες θέλουσιν εισαχθή έν αύτή, 
κατά τε τήν ύλην, τάς εικόνας καί τάς έτησίας κληρώσεις 
τών λαχείων, θά έκδίδωτάι καί είς δύο εκδόσεις, άπλήν 
καί καλλετεχνεκήν, έπί κρείσσονος χάρτου.

Αί συνδρομαί επομένως ώρίσθησαν ώς έξης άπό τής 15Ί£ 
προσεχούς ’Απριλίου:

’ΊΕκδοβες απλή
Διά τό έσωτερικόν έτησίως δρ. V

ϊ> η » έξάμηνος » ■£
Διά τό έξωτερικόν έτησίως φρ. ΙΟ

» » » έξάμηνος »
’Έκδοσες καλλετβχνεκή

Διά τό εσωτερικόν έτησίως δρ. 
» » » έξά|ΐηνος »

Διά τό έξωτερικόν έτησίως φρ. 
» . » » έξάμηνος »

Παρακαλοΰνται επομένως οί έπιθυμοΰντες έκ τών συνδρο
μητών μας νά λαμβάνωσι τήν Καλλιτεχνικήν "Εκδοσιν νά 
δηλώσωσιν ήμΐν τοΰτο πρό τής 15 ’Απριλίου, δπως κανονί- 
σωμεν τόν αριθμόν τών τοιούτων εκδόσεων.

IT ΔίΕΓθΓΝδίτ
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