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Αί λόγχαι ελαμπόν ύπό τάς ακτίνας ήλιου καυστικού. Ή
πεδιάς ήτο άπεξηραμένη, τό δε στρατιωτικόν σώμα εξηντλημένον εκ τής φονικής τής προτεραίας επιδρομής. Ή κατασκόπευσις προήγγειλε τήν εμφάνισιν έχθροΰ πολυαρίθμου, άπειλητικοΰ. Καί ό αρχηγός τρέχων άπό τοΰ ένός άκρου είς
τό άλλο τοΰ στρατοπέδου, δίδει προστάγματα εΐς τούς αξιω
ματικούς. Ή 1η διλοχία ώρίσθη ίνα προβή ώς εμπροσθοφυ
λακή, διά θερμής δε
προσλαλιάς ό διοικη
τής προέτρεψε ταύ
την ίνα σώση τήν τι
μήν τών όι.λων, ά
τινα τοσάκις πάλαι
έδόξασαν τήν Πατρί
δα. «Πατρίς, τοϊς
είπεν, είναι ή γλυ
κύτατη έκάστου έξ
ήμών έλπίς, πολυτι
μότερα και αύτής
τής μητρός, ίιρωτέρά
καί αύτών τών άγιων
τής θρησκείας. Μή
φοβηθήτε τόν θάνατον, σείς οίτίνες ίτάχθητε διά τήν αθανασίαν.
Ένθυμήθητε ότι ,πολεμεϊτε διά τούς γονείς, τούς αδελφούς σας,
τούς οϊκόυς σας, δι’-ό,τι προσφιλέστατον έχει ή καρδία υμών. Ό
αγών υμών είναι άγων τοΰ έθνους ! Σώσατε τήν τιμήν του ! »
■ Καί οί εύστάλεΐς, οΐ φιλότιμοι τής διλοχίας άνδρες μιά φωνή άνευφήμησαν τόν συγκεκινημένον διοικητήν καί πάντες μέ τήν άφω·
νον άλλά καί εύγλωττου φωνήν τής συνιιδήσεως, ώμοσαν πίστιν
' καί άφοβίαν. λ
— Ναί, παιδιά ! Δι’ ό,τι προσφιλέστατου εχει ή καρδία ύμών !
άνέκραξεν είκοσιεπταετής άνθυπολοχαγός άνυψών γυμνόν τό
ξίφος. Ή άντήχησίς τής ενθουσιώδους φωνής του, παλλομένης εξ ίιράς συγκινήσεως, έφθασε μέχρι τοΰ τεc λευταίου στρατιώτου έντονος, ένθαρρυντική. .
\ ' Τό στρατιωτικόν απόσπασμα μετά πολύμοχθον
πορείαν κατώρθωσεν εγκαίρως ν ’ άνέλθη είς τό υψωμα.,Όί γενναίοι μαχηταί προητοιμάζοντο δι’ Ικανό- .
ποιητικήν έκδίκησίν,
Ή ήμέρα ήτο κρίσιμος. Ή μάχη εκείνη θά έκλινεν όριστικώς τήν πλάστιγγα τής νίκης, θ’ άπεκα' - θίστα τήν προσβεβλημένην τιμήν....
* ·
4
Ό νεαρός άνθυπολοχαγός ήτο τό προσφιλέστατον
πρόσωπον· τής διλοχίας. Εύτολμος, προσηνής,
πλήρης-αισθήματος φιλοπατρίας καί συναδελφόj τηϊος, ζωηρός δαγαν, είχεν έλκύσητήν συμπά
θειαν όλων. Είχεν έγκαταλιίψει άπό τεσσάρων
μηνών έν τή πολίχνη γραίαν μητέρα, επ’ αύτόν
καί' μόνον στηρίζουσαν πάσαν ελπίδα τής ζωής
—
της, καί μνηστήν θαμβοΰντος κάλλους, μεθ'ή;
'
έκ θερμού καί ειλικρινούς έρωτος, μετά πάλην
,
— ενάντιον προλήψεων κοινωνικών καί ποικίλων
'.ΑηεκαΛ(ί^9·ησαν ΐύ.Ιαβ&ζ. . . καί ιγοκυπίτησακ.
ε’μποδίων, ήδυνήθη νά συνδεθή διά τοΰ άρρα-
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βώνος. Οί πλεΐστοι άνδρες τοϋ λόχου του έγνώοιζαν τον φως τοΰ δύσαντος ήλιου, μέ τήν τελευταίαν έλπίδα, καί αυ
«ρωτά καί τάς περιπέτειας, άς χάριν αύτοΰ «σχεν ούτος.
τοί μή γνωρίζοντες τί γίνεται, Αγωνίζονται, πίπτουσι ...
*Ητο ή παραμονή της μάχης, ότε έν τη σκην-ji αύτοΰ καΤό κύριον σώμα jou στρατού των καταφθάνει; Ή διαδι
θήμενος μετά τινων ισαδέλφων φίλων, διηγείτο — διότι γε κασία καθίσταται πλέον συνοπτική. ’Ολίγων λεπτών καρτε
νική ομιλία ησαν αί πρώται εντυπώσεις τοΰ πολέμου—μετά ρία καί ό εχθρός καταδιώκεται, συντρίβεται. Ή σημαία τών
πάθους την έκ της γενεθλίού πόλεώς Αναχώρησίν του.
νικητών κυματίζει αίματοβαφής, άλλ’ ύπερήφανος·" ή σάλ■— Ητο, ενθυμούμαι, ή εορτή ήτις «ιχε προσδιορισθή δία' πιγξ ηχεί συνάθροισιν.
τού.ς αρραβώνας. Τό απόγευμα αί δυο όίκογένειαι εϊχομεν
Η νυξ εκάλυψε με τάς-μελανάς πτέρυγάς της τήν φύσιν.
εκδράμει ιϊς τινα πλησίον Μονήν της Παρθένου, καί ίκεϊ έν Ήρξατο τότε ή άπαρίθμησις. “Επρεπε μετά τήν μάχην νά
τη σιγηλή ερημιά τού έκκλησιδίου, μέ την εύλογίαν τοΰ ίε- γνωσθώσιν οί νεκροί, νά παρο,υσιασθώσιν έν τή άναφορ?
ρέως, Αντήλλαξα μέτ’εκείνης δακτύλιον καί ασπασμόν.Ήτοή οί ζώντες.
γλυκύτατη στιγμή τού βίου' μου την ώραν έκείνην.Ό ίερεύς
Η νυξ καθίστατο βαθύτερα. Ή σιγή μάλλον έπιβάλλουσαμας εΐχεν «ίπεϊ! Καλά στέφανα ! Καλά στερνά..:» είς τά και μόνον Αμφίβολος λάμψις εκ τών φανών προσεπάθει νά
τρέμοντα δε χείλη μου θερμή εΐχεν Ανέλθει πρός τήν Παρ ■ μειώση τό σκότος τής νυκτός.
θένον δέησις ύπέρ «ύτυχίας. τού προσώπου, «ίς ο άφιέρουν
Τεσσαράκοντα νεκρούς ήρίθμιι ή 1η διμοιρία. Έκ τών
. τήν ζωήν μου. Παρεμείναμεν διασκεδάζοντες ύπό τό πυκνόν προσώπων ατινα ανεφέροντο, τά πλείονα άπήντων διά τής
φύλλωμα τών καστανιών, μεθ’ δ ήοξατο ή επάνοδος" είς τήν σιγής. Καί ή σιγή εκείνη ήτο τό έκφραστικώτατον εγκώμιου
πόλιν. Είς τήν είσοδον αύτής άκούομεν ηχηρά σαλπίσματα τής στρατιωτικής τιμής καί ανδρείας τών θυμάτων τού κα
άντηχοΰντα είς τά πέριξ βουνά. Πλησιάζομεν καί φωναί, θήκοντος. Σιγηλοί, κατηφείς ήκροώντο οί συναγωνισταί τών
ποδοβολητά ταράττ
*ουσι
τήν έύθυμίαν μας.Όμιλοι «ίχον σχη- ονομάτων τούτων.. Καί όσφ άνελογίζοντο, ότι αύτά ακριβώς
ματισθή έδώκ’έκεΐ, έξ ώνφωναί μεγάλαιήκούοντο, συνοδευό- τα ονόματα· άπήρτισαν τήν δόξαν τών άλλων, ότι τό αίμα
μενάι από χειρονομίας καί αντιλογίας. Πυραίήσανάνημμέναι, αύτών τών προσώπων έβαψε τήν σημαίαν της 'ΓΙατρίδος,
Ιππείς δέδιέτρεχον τάς οδούς έν καλπασμώ. Κράμα χαράς καί τόσφ η ανακούφισες έλάφρυνε τόν πόνον, δν ήσθάνοντο διά
λύπης. Αί γυναίκες «ίχον έξέλθειείςτάς ουδούς τών.οίκων των, την στέρησιν συντρόφων προσφιλών.
άλλαιμέ βρέφη έν χερσίν, άλλαι μέ τήν άδρακτον, δι ης «ίρΤεσσαράκοντα νεκρούς ήρίθμει ή 1η διμοιρία. -. Ά1 δ/ι!"
γάζοντο. *Η ανησυχία ώς έκ τής αίφνηδίας στρατολογίας τεσσαράκοντα καί «να ! Ήρίθμει νεκρόν καί τόν γενναϊον,
«έχε ζωηρώς «ίκονισθή είς τάς μορφάς των. Προφανώς, με τόν ζωηρόν, τόν πατριώτην αρχηγόν της! Ό άνθυπολόχαγάλη τις είδησις συνεκίνει τό χώρίον.
.
.
γός έκειτο εκτάδην μέ συντετριμμένην τήν.κνήμην καί πλη
Μετ’όλίγον αί κραυγαί «Πόλεμος'!», διεδίδοντο καθ' ό- γήν επί τοΰ στήθους, πρός τά αριστερά. 'Ακριβώς έπί-τής
λον τό μήκος τής πόλεως.· Είς τήν κορυφήν έξω τού φρου- καρδίας ...
'
ρίου, «ίχεν ύψωθή ή ερυθρά σημαία.
Έπολέμησε, δίδων πρώτοςτό καλόν παράδειγμα.Καί έφοΌ έχθρός είχε διαβή τά σύνορα.
νευθη, ένφ ή χ«ίρ του άπέκαμνε έκ τοΰ άγώνος. Άπέθάνε,
Τάς πρώτας γλυκείας, ήρεμους, βαθείάς συγκινήσεις τής ψιθυρίζων: «Δι’ ό,τι έχει ή καρδίαήμών προσφιλέστερου
εύτυχίας μου, διεδέχθησαν αυτοστιγμεί ετεραι, βιαιότεραι,
Ηρξαντο συλλέγοντες πρός ταφήν τούς νεκρούς, μεταφέσθεναρώτεραι, διπλού πάθους· αί τοΰ καθήκοντος.“Μόλις κα· ροντες προς νοσηλείαν τούς τραυματίας, διότι τήν έπομένην,.
τήλθομεν τής άμάξης πρό τής οικίας καί αμέσως τούς άφήκα. περί δρθρον, ώφειλον νά προχωρήσωσιν.
. Διαταγή έπέτασσε ν ’ Αναχωρήσωμεν ευθύς τό εσπέρας εκείνο
Ολίγον πρό" τής άναχωρήσεως, ένφ πρός άνατολάς τοΰ
διά τήν πρωτεύουσαν τής έπαρχίας. Έπέπρωτο κατ’αύτήν ε ορίζοντος ή πρώτη άμυδρά λάμψις τήςΈω διεγράφετο, τ'έσκείνην τήν εσπέραν ν αποχωρισθώ τών πόθων καί ελπίδων μου! σαρες άνδρες σιωπηλοί προσήρχοντο περί νεοσκαφή τάφον μέ
Δέν ήδυνήθην ούδ’ ένα αποχαιρετισμόν νά τή απευθύνω, α φανόν ανα χεΐρας. Απεκαλ’ύφθησαν εύλαβώς, κατέθηκαν τόν
φού μετά τόσων χρόνων παρέλευσιν ήξιώθην νά ίδω τήν ευ φανόν καί έγονυπε’τησαν. Μακρόθεν έφαίνετο άμαξα ϊνα τά.
τυχίαν έγγίζο.υσάν με. Ή έπιτέλεσις τοΰ καθήκοντος ήτο α τελευταία λείψανα περισυλλέξιι . . . .
νεπίδεκτος αναβολής. Έξεκινήσαμεν μέ τούς νεοσυλλέκτους·.
. ■*
Τόν δρόμον τής μιάς καί.πλέον .ώρας δϊηνύσαμεν είς ήμίΕγόνυπέτησαν
οί
ισάδελφοι
φίλοι του. “Εκλαυσαν τό γεν
σειαν μόλις. Καί σήμερον, παιδιά, ότε. εξακολουθεί ή του
ναίου
θΰμα,
έθρήνησάν
τόν
άτυχή
μνηστήρα. Άλλά πρός τί.
καθήκοντος έπιτέλεσις, δέν λησμονώ ποτέ τήν ώραν «κείνην
ταΰτα
;
Τούς
θνήσκοντας
ύπέρ
καθήκοντος
τόσω ιερού, έξο
.τής γλυκείας εύτυχίας. Έάν είμαι πάντοτε τόσον εύθυμος,
πρόθυμος, γενναίος, τούτο οφείλεται μέν «ίςτήν αγάπην .πρός χου, δέν πρέπει νά κλαίη_ τις. Ό θάνατος είναι ζωή διά τότήν πατρίδα, άλλά πρό πάντων, έξόχως, «ίς τήν άνάμνησιν σας αδυνάτους ψυχάς, είναι τιμή διά τήν Πατρίδα, διακυτής εύτυχίας μου καί τήν έλπίδα τής συνεχίσεως αύτής..·» βεύούσαν τό παν ’
Δέν ήξιώθη νά ίδη τήν «ύτυχίαν του συντελουμένην, νά.
Ό νεαρός άνθυπολοχαγός είχε δακρύσει. ■
.
— Έ ! άνθυπολοχαγέ μου, -είπέτις, ποϊος ήξεύρει άν περιβληθή τό νυμφικόν στέφανον, συνδέοντα αυτόν μετά
μήπως ήλθαν επίτηδες τά πράγματα έτσι, νά νυμφ.ευθής τοΰ αγγέλου, είς ον υπεσχέθη Ιαυτόν . . . ’Αλλά υπάρχει,
άφοΰ βάλης πρώτα ένα άλλο π«ιό λάμπερό, πειό’βαρύτιμο μεγαλητέρα ευτυχία τού νά θνήσκη τις ίν τή έκτελέσει τοΰ
καθήκοντος ; Είναι τι πλέον λαμπρόν, -πλέον βαρύτιμον άπόστεφάνι. Τό στεφάνι τής Δόξηςι . .
* 4
τό ακτινωτό στεφάνι τής δόξης ; Τήν ζωήν του μή δέν ώ·’
Οί πυροβολισμοί ήχουν άδιακόπως- Νέφη πυκνού καπνού φειλε πρωτίστως είς τήν. άλλην ίρωμένην, τήν περικαλλεάνήρχοντο.έκ τώνδύο έναντι γραμμών καί πεισματώδεις, συ στέραν έν τή ίδανικότητι αύτής,-τήν Πατρίδα ; Τά δάκρυα,
τών συστρατιωτών τοΰ ήρωος, ήσαν οίονεί ή έκφρασις τοΰνεχείς άντηλάσσοντο αί σφαϊραι. Ή πρώτη υποχώρησες του
*
εχθρού ήρξατο. *
0 πρός τά'άριστερά όμως λόφος ήτο ίδικός πόνου εκείνης, ής ή άνάμνησις ηαθίστα «κείνον πρόθυμον,
-λ των ακόμη . Ή ευστοχία τής διμοιρίας τοΰ Ανθυπολοχαγού ήτις γενναϊον, ευθυμον. Μακράν τού οίκου του, ύπήρχον τάχα
ειχεν ήδη πολύ προχωρήσει προς τόνμχθρόν, έδεκάτιζετούςέ- άλλα δάκρυα θερμότερα, άπό τά τών φίλων, άλλη θρηνώ- ,
χθρούς. Έάν ούτοι είχον ύπέρ «αυτών τόν αριθμόν,ή μικρά άλλ’ δεστέρα οιμωγή, άπό τήν νέκραν σιγήν τών συναγωνιστών Τόν ’ δακρύβρ εκτον τάφον του πιθανόν ούδ ’ ανθύλλιο
*άφοβος διμοιρία είχε κατιτί πλεϊον : τό θάρρος,τό αίσθημα
τής τιμής. Αίφνης έκ τών κάτω, έρχεται ώς επικουρία εν τι νά κόσμηση. ’Α^έλά τον άλλον τάφον τόν -σεμνόν καί δι
, σύνταγμα. Όρμ^ί ή διμοιρία πρός τόν λόφον, προπορευομέ- αρκή, όν θά εύρη τό όνομά του έν τή καρδίφ δυστήνου μη ·
νου τοΰ άνθυπολοχαγού. Τά τηλεβόλαέξερεύγουσι τόν θάνα τρός καί πεφιλημένου αγγέλου, πόσαι-άναμνήσεις δέν θά τόν
τον" αί δίοδοι, όμως καταλαμβάνονται. Έπί δέκα λεπτά τής άγλαίζουν, ποια άϊγληχρυσή,μαρμαίρόυσαδέν θάτόν φωτίζη!
ώρας μάχονται πάση δυνάμει. Άναμεμιγμένοι, ύπότόσκιόΔ. I. Κ.

4 — 5 ώρας, κέκτηται δύναμιν αίσθητώς άνωτέραν τής διαλύσεως τοΰ’φανικοϋ όξέος τών 5 °|0'
Οί
κ.
κ.
Cadeac
καί
Meunier
έξήτασαν
«πισταμένως ούτω
Ώς γνωστόν, οί Αιγύπτιοι, 'Έλληνες καί Ρωμαίοι μετε'πάντα
τά
αποστάγματα,
άλλά
δέν
πρέπει
ναλησμονώμεν
ό«
^χειρίζοντο αποστάγματα (αρώματα) ώς αντισηπτικά, τήν σή
_ή
άντισηπτική
επιρροή
ποικίλλει
κατά
τά
μικρόβια.
Έν
τούμερον δ’ «τι, τά άρωματώδη φυτά Αποτελούσε τήν βάσιν τής
τοις τά ένεργητικώτατα άποστάγματα φαίνεται διατηροΰντα
-πρακτικής ιατρικής.
.
Οί κ.κ. Cadeac καί Albin Meunier έπελήφθησαν εσχάτως -ίήν ενέργειαν αυτών έπί τοΰ πλείστου μέρους τών μικροβίων.
-τής έξετάσεως τών άρχαίων αντισηπτικών καί τής συγκρί- Ούτως τό κιννάμωμον φονεύει τό μικρόβιον τής κορύζης «ις
• σεως αυτών πρός τήν ενέργειαν τών συγχρόνων άντισηπτι- 15 λεπτά’τής ώρας μετά τήν επαφήν, ήτοι άκριβώς έν τφ
κών, ών τά πορίσματα εντελώς έπιτυχόντα τού σκοπού των, αΰτφ. χρονικώ διαστήματι τής διαβρωτικής υδραργύρου.
ευχαρίστως μεταδίδομε
*
τοίς φίλοις άναγνώσταις τής άξιο- ’Αλλά τό καρυόφυλλου, ό θύμος, ή άρκευθος, ή Ιεροβοτάνη
λόγου «Φύσεως», έχοντες δι’ έλπίδος ότι θέλομεν.εύχαριστή- κλπ- άτινα. έρχονται’κατόπιν,άπαιτοϋσιν χρόνον ολίγον πλεί,ονα τού φανικοΰ όξέος, διότι ή φύσις τοΰ μικροβίου έκτελιϊ
-σει αυτούς.
.Μεταξύ τών μάλλον εύχρήστων αντισηπτικών τής· συγχρό καί αυτή τό μέρος της. ’
Έν ταίςπαρατηρήσεσιν αύτών οίκ.κ. CadeacxaiMeunier
νου εποχής μας, τό ίσχυρότάτον, ό διαβρωτικός ύδροχλωρικός ύδράργυοος «ίς 1/ιοοο φονεύει τό μικρόβιου τού τυφοειτ έφερον είς επαφήν τά μικρόβια πρόςτά άποστάγματα ταΰτα.
δούς πυρετού «ίς 10 λεπτά τής ώρας- 'Q κεκορεσμένος ιώδης .’Αλλ' όμως γεννάται ή απορία, «άν ή αντισηπτική δύναμις
αιθήρ «ίς 36 ώρας, ή διάλυσις θειϊκοΰ χάλκοϋ τών 2 °/0 είς διατηρείται ή αύτή,όπόταν άφαιρήταιό άτμός τοΰ άποστάγ9 ημέρας, ή διάλυσις τοΰ φανικοΰ οξέος τών 5 °/0 «ίς 9 ήμέ- ματος. Είναι φανερόν, ότι, «ίς τήν πρακτικήν ιατρικήν, «ιναι
' ρας, τό βορικόν όξύ τοΰ 1 % «4 11 τήραέροες, τό φανικόν οξύ γενικώς «ύκολώτερον νά «κθέση τις τά άναπνευστικά όργανα
είς τούς ατμούς τόΰ Αποστάγματος ή είς αυτήν τήν έπαφήν
τοΰ 1 % «ίς
ήμ«'ρας·
Μεταξύ δέ τών Αρωματικών αποσταγμάτων τό μύρον τού τού-Αποστάγματος, καθότιτόν’ αναπνέη τις αντισηπτικά α
- ,κινναμώμου τής Κεϋλάνης φονεύει τό μίκρόβιόν είς 12 λεπτά ποστάγματα είναι «ύχάριστον πράγμα, καί ούτως δύναταίτις
'τής ώρας, τό τού .καρυοφύλλου «ίς 25 λεπτά, τό τού θύμου νά πλάση ευκόλως Ατμόσφαιραν μικροβιοκτόνον. Κατά συν«·.
«ίς 35, τό τοΰ έρπύλου (είδος θύμου), είς 35 λεπτά, τό τής πειαν τά πειράματα τού κ. ΟΙΐβσώβΓίΗηάάπαντώσι εύκρινώς
ίεροβοτάνης1 τών ’Ινδιών είς 45 λεπτά, τό τοΰ γερανιού «ίς τό ζήτημα τούτο. Ό κ. Chamberland απέδειξεν,ότι αϊ
τής Γαλλίας είς 56 λεπτά, το τού όριγάνου ή δίκταμου τής αναθυμιάσεις τών αποσταγμάτων έχουσιν αίσθητώς την αυ
Κρήτης είς 75 λεπτά, τό τοΰ πχτσουλή εις 80 λεπτά, τό τής τήν Αντισηπτικήν ιδιότητα οίαν αύτά τά άποστάγματα,
ένεργοΰντα-δι’ άπ’ εύθείάς έπαφής. Τά πορίσματα ταΰτα «ίσί
άψίνθου εις 4 ώρας, τό τοΰ σαντάλου2 είς 12 ώρας.
Ώστε τό απόσταγμα τοΰ κινναμώμου είναι τό μάλλον μι- γεγονότα μεγίστης σπουδαιότητος.
κροβιοκτόνον, φονεύον τά τού τυφοειδούς πυρετού μικρόβια
Έν ταϊς παρατηρήσεσιν αύτοΰ ό κ. Chamberland, κατό
τόσον ταχέως, όσον τό ένεργητικώτατον τών συγχρόνων άντι- πιν'τών αποτελεσμάτων τών Αναθυμιάσεων τών αποσταγμά
■σηπτικών μας φαρμάκων, ήτοι τό μέν «ίς 12 λεπτά’τό δέ των κατέταξεν αϋτά^κατά βαθμόν «νεργητικότητος, ώς έξης«ίς 10. Ή δέ σύγκρισις πρός τ«ς διαλύσεις τοΰ φανικοΰ οξέος, Κιννάμωμον τής Κεϋλάνης, όρίγανον, καρυόφυλλον, γιράνιον,
τοΰ βορικοΰ οξέος, τοϋ ιωδίου κτλ. κλίνει καθ ολοκληρίαν άρκιυθος, σίκερα. Ός βλέπει.δέ πάς τις τό κιννάμωμον τής
-ποός εύνοιαν τών άπόσταγμάτων, διότι «νώ πολλά τούτωϊ Κεϋλάνης'κρατεϊ πάντοτε τήν πρώτην θέσιν. Έάν δέ κέκτη
κωλύουσι τήν άνάπτυξιν του μικροβίου άμέσως μετά ολίγων ται τοιαύτην Ενεργητικότητα έπί τριών μικροβίων ποικίλων
μόνων λεπτών ή ώρών ενέργειαν, τά άρεστα ημών αντι τήν φύσιν, olov τοΰ τοΰ τυφοειδούς πυρετού, τής'κορύζηςκαί
σηπτικά δέν έπενεργοΰσιν'ή μετά παρέλευσιν ημερών τινών. τοΰ άνθρ’ακος, έπιτρέπεται νά παραδεχθή τις ότι ομοίως Απο
’Τήν πρώτην §έ θέσιν τούτων κατέχει τό κιννάμωμον (κανέλλα) τελεσματικόν · έσεται δι ’ όλα έν γένει τά μικρόβια.
τής Κεϋλάνης, όπερ ήτο πολύ εύχρηστον παρά τοίς Αίγυπτίοις
Δύναταί τις Ακολουθών τήν οδόν ταύτην νά φθάση έτι άείς τάς ταριχεύσεις καί «ίς τήν σύνθεσιν τής θηριακής. Τόν πώτερον διά τής συνθέσεως είδους νεωτέρας θηραϊκής «χούσης
•θύμον καί τόν ερπυλον μετ«χ«ιρίζοντο άνέκαθεν έν τή έμπει— τήν ιδιότητα μεγίστης καί γενικής Αντισηπτικής δυνάμεως.
ιατρική. Ή Ιεροβοτάνη.τών’Ινδιών είναι έν ^ρήσει σήμερ,ον είς θά ήρκει νά έπανάλάβη τά πειράματα τών κ.κ. Chamberτάς τ«ϋο«δ«ϊς εγχύσεις. Το δε ορίγανο
*
ητο όνομαστόν εις land, Cadeac καί Meunier έπί τινων άλλων μικροβίων, καί
τούς ήρωϊκούς χρόνους τής Ελλάδος ώς.θεραπευτικόν τών ούτω θά ’έμάνθανε οποία «ίσί τά Αποστάγματα τά μάλλον
τραυμάτων. 'Ο Βιργίλιος ποιείται τούτου μνείαν έν τή Αί- ενεργητικά, θά συνετελείτο ούτω μίγμα τι, ουτινος η μικρό-νειάδει, βιβλ. ΑΒ'.
.
βιοκτόνος δύναμις ήθελεν «Ισθαι καταπληκτική.
Πολλά άλλα αποστάγματα είσίν Αντισηπτικά, -άλλ’ή ένέρΟί κ.κ. Cadeacaal Meunier «ύρον ήδη ότι al αντισηπτι
-γεία αύτών έπί τοΰ μικροβίου του Eberth τουλάχιστον είναι
κά! ιδιότητες τών σικέρων (vespetro) είσί μειζονες τού αλ
βραδύτερα καί Απαιτεί μίαν ή καί πλείονας.ημέρας· τοΰτο
γεβρικού όγκου τών ιδιοτήτων ενός έκάστου τών συνθετικών
συμβαίνενείς τήν άρκεύθον—κέδρον —(27 ώρας), «ίς τήν μέ·
Αποσταγμάτων. Ώστε Απότοΰδε δυνάμεθα εξ όσων γινωσκο. λισσαν (30 ώρας), είς τήν βαλεριάνην (32 ώρας), «ίς τό λ«·
μεν νά
* συμπεράνωμεν, ότι θά άποκτήσωμεν «ίς τό μέλλον
μόνιον (32 ώρας), είς τήν τ«ρεβενθίνην(45 ώρας), είςτό σέ'σύτθίσίν «ίδικώς μικροβιοκτόνον, προστιθέντες ομοΰ τά απο
• λινόν(36 ώρας), «ίς τό όποπόναξ(45 ώρας), «ίς τό. ρόδον (46
στάγματα τοΰ κινναμώμου, τού καρυοφύλλου, τού οριγάνου,
-ώρας), εις’τό χαμόμυλλον (48 ώρας), κτλ. Ό κεκορεσμένος
τοΰ θύμου, τής άρκεύθου, τοΰ γερανιού, τής ίεροβοτάνηςτών
ιώδης αιθήρ, ούτινοςτοσούτφ σήμερον γίνεται χρήσις ώς αν Ινδιών, τοΰ πατσουλή, καί ότι αί αναθυμιάσεις τών συνθέτισηπτικόν έν τή θεραπεία τοΰ τυφοειδούς πυρετού, δέν φονεύει
θεών τούτων δύνανται νά παράσχωσιν αληθείς έκδουλεύσεις «ις
τό μικρόβιον ή μετά 36 ώρας, ώστε «ΐναι ηττον αποτελεσ
τήν προληπτικήν ιατρικήν, οσάκις άπειλούμεθα ύπό τών
ματικός τής Αρκεύθου, τής μεταχειριζομένης καί «ίς τάς ταπροσβολών μολυσματικής καί λοιμώδους νόσου. Δέν είναι
,ριχεύσείς παρά τής Αίγυπτίοις. "Η" δέ τερεβινθίνη, τό λεφρόνιμον δέ ν’ άποφεύγωμεν τοΰ λοιποΰ τά αρώματα, τα
μόνεον καί ή βαλεριάνη συμμετεϊχον τής θηραϊκής.
μύρα, έντός βεβαίως, τών όρίων τής μή έξεγέρσεως τοΰ νευρι
Ό λίβανος φονιύ« μόνον μετά 52 ώρας, άλλά «ναι
κού ημών συστήματος, Αφοΰ μέλλουσι ταύτα τοιαύτην σω
ενεργητικότερος τής διαλύσ«ως τοΰ θειϊκοΰ χαλίεοΰ. Ο αρω
τήριον ύπηρεσΐν νά παράσχωσι τή άνθρωπότητι.
ματικός κάλαμος (calamus aromaticus) δστις φονεύει μετά
♦?ίκ-
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« Χειλωτόν εόωϊες φυτόν, 8πιρ οί όρχιίΐοι μετεχεφίζοντο είς τίς ίεράς
πελετάς xei «ί« τούς μαγιχούς έξορχιομ,οΰς.
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Η ΦΧΣΙΣ

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΣ
H ΑΓΡΙΑ ΙΙΧΓΖΜϊ
(Αιήγηβες ηρωτΟτυησς )

ανά παν βήμα είς τά έν παντί έπί ποικιλία φημιζόμεναεκείναμέρη, κάί άς αδύνατον θά καθίστατο νά κατατάξη τις είς:
μίαν εθνικότητα.
— Πώς έν τοιαύτη στολή; Ήρώτησεν έν ισπανική διαλέκτω, ήν ενόουν πάντες μετά τόν φαιδρόν του χαιρετισμόν
ό 'Ερρίκος, μήπως σκοπεύετε ν ’ άπέλθητε εις κυνήγιον ;
— Τό έμάντευσας, φίλτατε, άπεκρίθη ό Δόν Πέτρος.
Πράγματι ό φίλος μας Κάρολος ήλθε νά με παραλάβη κατά-,
τά χθες μεταξύ μας συμφωνηθέντα.
— Τότε λοιπόν νά μή σάς άπασχολώμεν, ύπέλαβεν ό·
Μεξικανός.'
— ’Απεναντίας, καθήσατε, διέκοψεν ό Άγγλος’ εχομενκαιρόν.
—Άλλως τε, προσέθηκεν ό Δόν Πέτρος, δέν μάς διηγήθη είσέτι ό Κάρολος τά τής χθεσινής του εκδρομής.
—Ά! μάλιστα, εΐπεν ό 'Ερρίκος καθεζόμενος, εμπρός,
διηγήσου'μας Κάρολε.
— Αλλοτε, άπήντησεν ο τελευταίος ούτος μετά φλέγμα
τος, σάς παρακαλώ νά μή όμιλήτε π'ροστακτικώς όταν άπο-τείνεσθε πρός με’ διότι, ώς γνωρίζετε,, είμαι Άγγλος, καί
οί ομοεθνείς μου δέν συνηθίζουν νά δέχωνται διαταγάς.
— Καί εγώ σοί λέγω, άπεκρίθη μετά τίνος δυσαρεσκείαςό Ερρίκος, ότι εύτυχώς έτυχε νά είμαι Γάλλος, καί οί ομο
εθνείς μου συνηθίζουν νά δίδωσι!
’Επειδή δέ ό Βρεττανάςσφόδρκ ήρεθίσθη έκ τής άπαντήσεως ταύτης, ή λογομαχία ήπείλει νά λάβη 'σοβαρωτέρας.
διαστάσεις, ότε ό πονηρός "Ισπανός, έννοήσας τοΰτο παρενέβη καί:
— Άφήσατε τόρα, είπε, τάς φυλετεκάς σας διαφοράς· τά
ζητήματα ταΰτα τά λύετε άλλοτε. έπί τοΰ πεδίου τής μά
χης, άν ποτέ τύχη νά ίύρεθήτε αντιμέτωποι, τώρα άς άκού··
σωμεν τήν διήγησιν τοΰ κ. Καρόλου.
’Ηχηρός γέλως τοΰ Μεξικανού, μειδίαμα τοΰ Γάλλουκαί μορφασμός τοΰ Άγγλου ύπεδέχθη τήν εΰφυά παρατή—
ρησιν τοΰ 'Ισπανού' καί ό Κάρολος ήρξατο, μετά τίνος όμως
δυσανασχετήσεως, διηγούμενος τά τής τελευταίας του έ'κδρομής, ήν είχε κάμει τήν προτεραίαν έν τινι δάσει είκοσιπερίπου λεπτά άπέχοντι τής Πουέβλας. _
’Εάν πιστεύσωμεν τήν άφήγησίν του, ό Κάρολος ειχέν·
υπάρξει πολύ ευτυχής κατά τήν εκδρομήν ταύτην, φο’νεύσας.
δεκαπεντάδα ώοαίων πτηνών αγνώστων αύτφ,καί άπερ ίδών
ό Δόν Πέτρος τφ εΐπεν, ότι άνήκον είς τι είδος τών πολυ
πληθών εκείνων άποδημητικτύΓ πίριστιρώ? τ&ν χωρών .τούτων τής 'Αμερικής, κατορθώσας νά συλλαβή ζώσαν μίκράν·
Γαζ&Ιφ·, πρός ό, ώς έλεγε, συνετέλεσε καί ή ομωνυμίατού κυνός ταυ. Άλλά, προσέθηκε, καίτοι έπεθύμουν νάπροχωρήσω είς τά ενδότερα τοΰ δάσους, ήναγκάσθην ένεκα.
τής έγγιζούσης ήδη εσπέραςνά έπιστρέψω είς τήνπόλιν,καί...
Ό.Μεξικανός τόν διέκοψε·
—Άν προεχώρεις, είπεν, ίσως έβλεπες καί συ τήν άγρίακ-

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πασίγνωστον τυγχάνει, ότι πάσα επιστήμη κάλλιονδιδάσκεται καί πάσα έπιστημονική πραγματεία μετά μείζονος
άναγινώσκεται «ΰχαριστήσεως όταν εκτίθεται έν είδει επαγω
γού διήγήσεως. Τοΰτο είναι προϊόν τοΰ καθ’ ήμάς αίώνος,
.■ περιφανή δέ πειστήρια τοΰ άνηθους της έν λόγφ γνώμης «ίσί
τα έξοχα ύπό μορφήν μυθιστορημάτων επιστημονικά συγ
γράμματα πλείστων διαπρεπών της εποχής μας επιστημό
νων, έν οίς προεξέχουσι τά εργα τών ΊουΛίου Blpr, Kapil·
.Ιον ΦΛαμμαρίωκος xal ΓίωργΙον "ESepc. Τίς όντως δέν ένβθουσιάσθη άναγινώσκων «Τό έν αναστατώσει' Αίγαϊον» η
«Τόν περίπλουν της γης είς 28 ημέρας» τοΰ πρώτου; τίς
δεν κατεκλήθη ύπό της αιθέριου. «Ουρανίας» η τής πεζής
ποιήσεω; τών «Άστεροέντων ονείρων» τοΰ δευτέρου; τίς
δέν μετηνέχθη «ύφροσυνως είς χρόνους δόξης δια παντός άποπτάσης διεξερχόμενος τάς μελιρρήτους σελίδας τής «Αιγύ
πτιας βασιλόπαιδος» τοΰ τρίτου ;
Παρά πάντων λοιπών τούτων, οΐτινες ήσθάνθησαν τό
κάλλος τής ύπό τοιοϋτον ένδυμα παριστωμένης ’επιστήμης
έξαιτούμεθα συγγνώμην άν τολμώμεν, μετά τήν άπαρ'ίθμισιν
τών έξοχων τούτων έργων περιφανών τής επιστήμης ίεροφαντών, νά ύποβάλωμεν είς τήν επιεική των κρίσιν τό ταπει
νόν μας τοΰτο, κατά μίμησιν τών έργων εκείνων συνταχθέν
δοκίμιον.
I
Ό ήρως μ.ας.
Ό Κάρολος ην υιός πλουσίου “Αγγλου έμπορου βάμβακος έγκατεστημένου έν Πουέβλφ, πόλεε τοΰ μεσημβρινού Με
ξικού.
Έλθών είς Πουέβλαν πρό τεσσάρων έτών, κατά τό 18ον
■έτος τής ήλικίας του, εύχερώς έξφκειώθη πρός τά μεξικανικά ήθη τών ομηλίκων του εντοπίων και άποίκων, μεθ’ ών
ελλείψει άλλων, ήναγκάσθη νά συνάψη σχέσεις. Φύσει όμως
ρεπών πρός τούς μονήρεις περιπάτους, τάς ονειροπολήσεις
καί τήν θήραν, σπανίως έπλησίαζεν αύτοϊς· όφείλομεν όμως
νά όμολογήσωμεν, ότι πρός τοΰτο έδιδεν ούχ ήττον αφορμήν
καί ή βρεττανική του περιφιλαυτία.
Ή προκλητική θέα τών χλοερών πεδίων καί τών μυστη
ριωδών καί πολυτρόφων δασών τοϋ Μεξικού- άφ’ ένός, καί
τό εύκραές τοϋ κλίματος τής «ύδαίμονος ταύτης χώρας άφ’
ετέρου, συνετέλεσαν πρός έπαύξησιν τής έμφύτου πρός τήν
Θήραν κλίσεως τοΰ νεαροΰ Βρεττανοΰ. Καί όντως, δέν παρήρχετο ήμερα χωρίς νά έχη νά διηγήται τάς περιπέτειας μιας
θηρευτικής του εκδρομής μετά τοΰ πιστού του ΓαζϊΛ·—ού
■
τως έκάλει τόν κύνα του λόγω τών μεγάλων οφθαλμών του— τον δάσους!
— Τήν «άγρίαν τοΰ δάσους;»
άνά τά τότε (εύρισκόμεθα είς τά 1820) περίεργα τής Πουέ——Φαντάσθητε, ύπέλαβεν ό ‘Ισπανός, έτος σχεδόν ιΰριβλας περίχωρα.
σκόμεθα μετά τοϋ Καρόλου καί έν τούτοις δέν μάς έπήλθενII
είσέτι ή σκέψις νά καταστήσωμεν καί είς αύτόν γνωστόν τό
Έθνολογοχοο τύπος.'
περίεργον αυτό περί τοΰ δάσους.
— Φυσικά, συνεπλήρωσεν ό Γάλλος’ διότι όσα γνωρίζειΉμέραν τινά τοΰ δευτέρου έτους τής έν Πουέβλα: έγκαταστάσεώς του ό Κάρολος εύρίσκετο παρά τώ μάλλον συμ- τις νομίζει ότι τα γνωρίζουσι 'καί οί περί αύτόν καί θεωρείπαθοΰντι άΰτφ φίλφ του Δόν Πέτρφ Λιδόρτφ, υίφ έπίσης οΰτω περιττόν νά τοίς τά διακοινή.
άποίκου καί εμπόρου 'Ισπανού, μεθ’ ού είχε συμφωνήση νά
— Γαλλικόν τό απόφθεγμα ! έπέφερε μετ'έλαφράς είρω-·
συνθηρέύσωσι τήν ημέραν εκείνην- ότε περί ώραν δευτέραν νείας ό Άγγλος. Άλλ’.είμαι περίεργος ν’ ακούσω περί τής:
μ. μ. ήνεφγη ή θύρα καί είσώρμησαν ΐν γέλωσι καί φαιδροϊς «άγριας» αύτής, Δόν Πέτρε.
χαιρετισμοϊς δύο έτεροι νέοι γνωστοί τφ ήμετέρφ Καρόλφ,
-—Νά σκέπτεσθε άλλοτε, όταν πρόκηταε νά σκώψητε, τώών ό μέν, όνόματι "Ερρίκος Λαζοά, ην Γάλλος τήν εθνικό ΐαρετήρησεν άταράχως ό Γάλλος.
τητα ολίγα έτη πρό τοϋ ’Αγγλου μας έγκαταστάς έν ΜεΌ Δον Πέτρος έπενέβη καί πάλιν.
ξικφ καί’ συνδεόμενος έκτοτε διά δεσμών ύπερβολικής δι’ άλ·
— Δέν θ’ άφήσετε λοιπόν αύτάς τάς πολυλογίας ; είπεν.
λοεθνεΐς φιλίας μετά τοΰ Δόν Πέτρου· ό δέ, όνόματι Γο— ’Εμπρός, διηγηθήτε’ άπεκρίνατο ό "Ερρίκος.
μέρρα Κώστες, ήν εντόπιος, άνήκων είς μίαν τών απειρο
— Καί νομίζετε,' τόν διέκοψεν ό Κάρολος, οτι θά παρέλθη,
πληθών εκείνων φυλετικών φυσιογνωμιών, άς συναντ^ τις τόσον απλώς ή φράσις σας ;
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— Άλλ’ούδέ σείς, νομίζω;, άπήντησεν ό πρώτος, θά έχετε
βέβαια τήν ιδέαν ότι «λησμόνησα τάς ίδικάς σας.
"Ο Άγγλος ήτοιμάζετο ν' άπαντήση, ότε- ό Δον Πέτρος
τόν διέκοψε.
— ’Ακούσατε λοιπόν τήν ιστορίαν τής άγριας τοΰ δάσους.
Καί, πρός λύσιν τής μεταξύ σας διαφορας'μοί έπήλθε μία
ιδέα, ής ή πραγμάτωσις έχει άμεσον σχέσιν ποός αυτήν τήν
άγρίακ !

Καί έτόνισε τήν τελεύταίαν λέξιν.
—“Εστω !
—Άκούομεν ! '
Ήλ. Οϊκ.

(Άχολουβεΐ)

0 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
Ή

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μνδκτο,οία ΙΟΙΆΙΟΥ ΒΕΡΝ. — Μετάφρασή Δ. I. Κ )

(Συνέχ«ι«- ΐ3« προηγούμ. φύλλβν)
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Έν τούτοις οί φίλυπνοι, είδοποιηθέντες ύπό τής ώρυγής
ταύτης, ήν έπηκολούθησεν εκπυρσοκρότησες,φθάνουσιν έπί τοΰ
πεδίου τής μάχης. Άπήλλαξαν τόν Κυπριανόν, ήμιτεθλιμμενον into τό βάρος τοϋ ύπερμεγέθους ζφου, καί έξήτασαν
τάς πληγάς του, αιτινες ήσαν εύτυχώς έπιπόλαιαι. Ό Λϊ τάς
ΐξέπλυνεν άπλώς διά πανίων βεβρεγμένων έν οακή, έίτα τφ
παρεσχέθη ή άρίστη θέσις έν τφ βάθει τής άμάξης καί εύ
θύς πάντες' έκοιμήθησαν πάλιν ύπό τήν φύλαξιν τού Βαρδίκ,
όστις ήθέλησε ν’ άγρυπνήση μέχρι πρωίας.
Ή ήμέρα ΰπέφωσκεν, ότε ή φωνή τοΰ 'Ιλτωνος, ίκετεύοντος τούς συντρόφους του νά προ<?έλθωσιν είς βοήθειάν του,
τοϊς άνήγγειλε νέον τι συμβάν. Ό 'Ιλτων είχε κατακλιθή
*
μεθ
όλων τών ενδυμάτων του- έπί τοΰ προσθίου μέρους τής
άμάξης, έν μέσφ τοΰ σκεπάσματος αύτής, ώμίλει δέ διά τό
νου λίαν έμφοβου, χωρίς νά τολμφ νά κάμη κίνησίν τινα.
— Εΐς όφις .είναι συνεσπειρωμένος πέριξ τ$»ϋ δεξιοΰ μου γό·
νατος, ύπό τό πανταλόνιόν μου! έλεγε. Μή κινηθήτε, διότι
έχάθην ! καί πρό πάντων σκεφθήτε τί είναι δυνατόν νά πράξητε!
.
Οί-όφθαλμοί του ήσαν διεσταλμένοι έκ τοΰ φόβου, ή οψις
του είχεν ωχρότητα, πελιδνήν. Έπί τοΰ δεξιοΰ του γόνατος
διέκρινον, πράγματι, ύπό τό κυανοΰν ύφασμα τής περισκελίδος του, τήν παρουσίαν ξένου σώματος—είδους κάλω, περίτετυλιγμένου πέριξ τοΰ γόνατος ίκείνου.— Ή κατάστασίς
του ήτο δεινή. Ώς έλεγε καί ό "Ιλτων, εις τήν πρώτην κίνησιν, ήν θά έκαμνεν, ό δφις δέν θά ήργει νά τόν δήξη.
Άλλ’ έν μέσφ τής άδημονίας καϊ τοΰ γενικού δισταγμού
ό Βαρδίκ άνέλαβε μόνος νά ένεργήση. Άφοΰ άνείλκυσεν ήρεμα
τήν κυνηγετίκήν μάχαιραν τοΰ κυρίου του, επλησίασε πρός
τόν Ίλτωνα διά κινήσεως σχεδόν άνεπαισθήτου καί, τρόπον
τινά, ερπων. Είτα, προσηλών τούς οφθαλμούς σχεδόν έπί τοΰ
όφεως, έφάνή έπί-τινα δευτερόλεπτα μελετών έπιμελώς την
θέσιν τοΰ έπικινδύνου έρπετοΰ. Άναμφιβόλως, έζήτει νά γνωρίση πώς ήτο-τοποθετημένη ή κεφαλή τοΰ' ζφου.
Αίφνης, διά ταχείας κινήσεις, άνηγέρθη, ό βραχίων του
κατέπεσε ζωηρώς καί ό χάλυψ τοΰ μαχαιριού έτυψε διά ξηροΰ κτυπήματος τό γόνυ τοΰ Ίλτωνος.
— Δύνασθε νά σηκωθήτε, διά νά πέση ό δφις!....'Άπέθανεν ! είπεν ό Βαρδίκ, δεικνύων όλους τούς όδόντας του ίν
εύ'ρεϊ γέλωτι.
Ό Τζέϊμς Ιλτων ύπήκουσε μηχανικώς καί διέσεισε τήν
κνήμην.... Τό ερπετόν έπεσεν ύπό τούς πόδας του.
Ήτο έχιδνα μέ μέλαιναν κεφαλήν, διαμέτρου ένός δακτύ·
*
λου περίπου, άλλ’ ής τό έλάχιστον δήγμα ήρκει,ίνα έπιφέρη
τόν θάνατον. Ό νεαρός Κάφρος τήν άπεκεφάλισε μετά θαυ
μαστής ακρίβειας. Ή περισκελις του Ίλτίινος δέν έδείκνυεν,·
ή τομήν 'έξ έκατοστομέτρων μόλις, ή δέ έπεδερμίς του δέν
είχε ποσώς θιχθή.
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Γεγονός μοναδικόν καί όπερ ίκίνησεν είς άγανάκτησιν τόν
Κυπριανόν-είναι ότι ό 'Ιλτων. δέν εσκέφθη νά εύχαριΛήση τόν
σωτήρά του.Ήδη ότε ήτο εκτός κινδύνου.εΰρισκε την παρέμ
βασήν τοΰ Ματακίτ ολως φυσικήν. Δέν ήδύνατο νά τώ έλθη
ή ιδέα,όπως σφίγξη τήν μαύρην χεΐρα ενός Κάφρου κα) νά
τφ εϊπη: Σοί οφείλω τήν ζωήν.
—Τό μαχαίριόν σας είναι αληθώς λίά' ηκονισμένον ! πα·
ρετήοησεν άπλώς, ένφ ό Βαρδίκ έπανέθετεν αυτό έν τφ κολεφ, χωρίς νά φαίνηται δίδων μεγάλην σπουδαιότητα εις ό,τι
έπραξε.
Κατά τό πρόγευμα-προεξεϊχον αί εντυπώσεις τής ταρα
χώδους ίκείνης νυκτος. Συνίστατο τήν ήμέραν ταύτην εξ ε
νός μόνον ώοΰ στρουθοκαμήλου κτυπητοϋ μέ βούτυρον, άλλ’
όπερ ήρκεσεν άφθόνως, ίνα ίκανοποιήση τήν ορεξιν τών πέντε
συνδαιτυμόνων, Ό Κυπριανός είχεν, έλαφρόν πυρετόν καί άί πληγαί του
τόν ήνώχλουν. Έν τούτοις δέν έδίστασε ποσώς νά συνοδεύση
τόν Πανταλάκκην^καί τόν Ίλτωνα είς τό κράαλ τοΰ Λοπέπ.
Ή κατασκήνωσις όθεν άφέθη είς τήν φύλαξιν -του Βαρδίκ
καί τοΰ Λϊ, όιτινες είχον επιχείρηση νά έκδάρωσι τόν λέοντα—άληθές τέρας διά τό μουσεϊον. Ο άρχηγός τών Btτσουάνας’τούς άνέμενεν εΐς τήν ουδόν του κράαλ του, περικυκλούμενος ύπό πάντων τών πολεμιστών του. Οπισθεν αυτοΰ, έν τφ δευτέρφ'έπιπέδφ, αί γυναίκες καί τά παιδίαήσαν
• εκεί.εν συμπλέγματι μετά περιέργειας ίνα ΐδωσι τούς ξένους.
“Ενιαι τών Μαύρων τούτων οίκοδεσποινών έπεδείκνυον εν
τούτοις άδιαφορίαν. Καθήμεναι έμπροσθεν τών ήμισφαιρικών
καλυβών των έξηκολούθουν νά άσχολώνται είς τάς εργασίας
των. Δύο ή τρεϊς ένηθον μέ τά έπιμήκη ύφάνσιμα χόρτα,
άτινα συνεστρέφοντο έν εϊδει νήαατος.
- Ή γενική άποψις ήτο άθλια, "μόλον όΤι αί καλυβαι ηάαν
άρκετά καλώς, κατεσκευασμέναι. Ή τοΰ Λοπεπ ευρυτέρ
*
τών
άλλων, «στρωμένη έσωτερικώς δι
* άχυροπλέκτων ψαθών, ανυψοΰτο σχεδόν έν τφ μέσφ τοΰ κράαλ.
Ό άρχηγός ώδήγησεν εκεί τούς ξένους, τοϊς ύπέδειξε τρεις
σκίμποδας καί έκαθέσθη καί αύτός πρό αύτών, ένφ ή τιμη
τική φρουρά του έτάχθη έν κύκλφ όπισθέν του.
Ήρξατο άνταποδίδων τάς εΐθισμένας έν γένει φιλοφρονή
σεις’ ή εθιμοτυπία περιωρίζετο συνήθως εις τό προσφέρειν κύπελλον ποτοΰ βρασμένου, προερχόμενου έκ τής κατασκευής
αύτοΰ τοΰ Άμφιτρύονος.
.
Άλλ’ ίνα καλώς άποδειχθή, δτι ή φιλοφροσύνη αύτη δέν
ύποκρύπτιι δόλια σχέδιά, αύτός ούτος αρχίζει πάντοτε έμβαπτίζφ/ τά παχέα χείλη του, πρό τοΰ τό κύπελλον προσφερθή
είς τον ξένον. Νά μή πίη τις, μετά πρόσκλησιν τόσφ εύγενή,
ήθελεν εισθαι θανάσιμου αμάρτημα. Οί τρεϊς λευκοί έρρόφησαν λοιπόν τόν καφρικόν ζύθον, ούχί άνευ ισχυρού μορφα
σμού έκ μέρους τοϋ Πανταλάκκη, όστις θα «προτιμά πλειό-·
τερον, έλεγε, .«ποτήριον lacryma-chrisli», ή τήν ανούσιον
αυτήν πτεσάνην τών Βετσουάνας!
Είτα ήρχισαν νμ συνομιλώσιν. Ό Λοπέπ ήθέλησε ν’ αγοράση Ιν τυφέκιον, Άλλά τοΰτο ήτο άπαίτησις, είς ήν δέν
ήδυνήθι/σαν νά ένδώσωσε, μολονότι ύπεσχέθη εις ανταλλαγήν
ίππον άρκούντως άνεκτον καί εκατόν πεντήκοντα λίτρας ελ«·
φαντόδοντος. “Οντως, οί άποικιακοί κανονισμοί είσί λίαν αυ
στηροί ώς πρός τοΰτο καί άπαγορεύουσιν είς τούς Ευρωπαί
ους πάσαν παραχώρησιν όπλων είς τούς Κάφρους τών συνό,ρων, εξαιρέσει ειδικής άδειας τής Κυβερνήσεως. Διά δε τήν
άπόζημίωσιν οι τρεϊς ξένοι τοΰ Λοπέπ εΐχον κομίσει δι’ αύ
τόν εν ύποκάμκίον έκ" φλανέλλας, μίαν άλυσιν χαλυβδίνην
καί μίαν φιάλην ρουμίου, άτινα άπετέλουν λαμπρόν δώρον,
καί τφ «προξένησαν πρόδηλον εύχαρίστησιν. Ούτως ο αρχη
γός τών Βετσουάνας έφάνη έξαιρέτως διατεθειμένος, όπως
τοϊς παράσχη πάσας τάς πληροφορίας, άς τφ «ζήτησαν,
προσφυέστατα τή μεσολαβήσει τού Ίλτωνος.
- Καί κα%ά πρώτον, είς τάξ«ιδιώτης. όμοιάζωνκαθ όλα σχε
δόν τά χαρακτηριστικά μέ τόν Ματακίτ, είχε διέλθει διά τοΰ
κράαλ πέντε ήμέρας πρότερον. Αΰτη ήτο ή πρώτη εϊδησις,
ήν ή άποστολή έπέτυχε νά μάθη περί τοΰ δραπέτου άπο δύο

·
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ήδη εβδομάδων.-Εύχαρίστως δέ τήν άπίδέχθησαν. Ό.νιαΜΕΧΡΙ ΠΟΡΟΥ
ρός Κχφίος Ιχασ«ν βϊβαίω; ημέρας τινάς, ζητών την δίοδον
ΕΝΤΓΠΩΣΕΙΣ
τοϋ Λιμποπό, χαί ήδη δ;ηυθύν«το πρός τά όρη τοϋ βορρά.
Είχεν άκόμη πολλών ημερών οδοιπορίαν νά χάμη, προτοϋ
■νά φθάση είς τά όρη ταΰτα ;
Α'.
'Επτά η οχτώ τό πολύ.
Πρωινή έγερσις.—"Εν δίδαγμα. — Έν τφ λιμένι.—θάλασσα ! — Ή ακρί
Ό Λοπέπ ητο φίλος τοΰ ήγεμόνος τοΰ τόπου «κείνου, έν
βεια εν 'Ελλάδι.—Μουσικά τραύματα.—-Άναχιόρησις.—Σαλαμίς.__ Αί
γινα.—Διδασκαλία.—Ηφαίστεια.—νΑφιξις είς Μέθανα.
τώ όποίω ό Κυπριανός χαί οί σύντροφοί του ησαν ήναγχα-σμένοτ νά εϊσέλθωσιν ;
Ήμερα ωραία, θερινή. Αί. Άθήναι ύπό τό άπαίσιον καί
Ό Λοπέπ «χαυχάτο περί τούτου! ‘Άλλως'τε, τίς δέν θά φορτικόν κράτος τών δυο μεγαθηρίων της Κ, τοΰ Καύσωνος
ήθελε‘νά ηναι φίλος ευπειθής χαί σύμμαχος πιστός τοΰ με- καί τοΰ Κονιορτοΰ. Ή εκδρομή θαλασσία) έν τή αύτη ήμέρ,γ,
, γάλου Τονάγια, τοΰ άηττήτρυ χαταχτητου τών Καφριχών καί όπερ πλειότερον έβάρυνεν είς τήν άπόφασιν—— εύωνος.
χωρών ;
Προφανώς μεγάλη σκέψις δέν άπητέίτο. "Εν δεκάφραγχον
Ό Τονάγια θά έχαμνε χκλήν υποδοχήν εις τους ξένους’; καί.... au revoir, ώ όπνώττουσαι Άθήναι !
Ναί, διότι έγίνωσχεν, ώς πάντες οί αρχηγοί της χώρας,
Πρό τής είς Πειραιά καθόδου μου, έξοχος’ θέα μέ συνήρότι οίλευχοί δέν λείπουσιν άπό τοϋ νά έχδιχώνται διά την πασεν., Ήτο ή τέταρτη πρωϊνή ώοά ότε άπετάχθην τφ Μοράδιχίαν, ητις θά προσεγίγνετο είς ένα τών λευκών. Διατί νά φεϊ. Ή χαραυγή μέτ"όν διαφανή, χρυσίζοντα καί θαμβόν αι
άντιταχθώσιν χατά τών λευχών; Δέν είναι πάντοτε ισχυρότε θέρων πέπλον της, προοιωνίζετο τής ημέρας τό φώς,ώς χρυροι, χάρις είς τά τυφέχιά των, άτινα γεμίζουσιν αυτοί μόνοι; σοϋν διάδημα κυχλοΰσα μέ τήν άμφίβολον λάμψιν της τό μέ
Τό καλλίτερου είναι λοιπόν "νά ώσιν έν είρηνη μετ’ αυτών,νά ρος, δθεν μετ’ολίγον φαιινάς θά έρριπτε τάς άκτινας του ό ξαν:
τούς ΰποδεχθώτι καλώς καί νά συναλλαχθώσι χρηστώς μετά θός Φοίβος. Νϋν άρχεται ή πρώτη κίνησις τών πρωϊνότέρων
τών έμπορων των.
έργατών. Που καί που άντηχεϊ βηματισμός ή άνοιγμα καφε
Τοιαΰται υπήρξαν έν πιριλήψει αί πληροφορίας, άς παρέ- νείου, έγώ δέ μάτην αναμένω· έν τή όδφ τόν φίλον,τον προ•σχεν ό Λοπέπ. Μία μόνη ένεϊχεν άληθη'σπουδαιότητα: ότι θυμοποιηθέντα νά μοί δώση rendez-VOUS διά τάς 5. Τά τέ
ο Ματακιτ είχε χάσει πολλών ημερών οδοιπορίαν, πριν ή ταρτα διεδέχόντο άλληλα καί ή άγανάκτησις τήν άνυπομο•δυνηθή νά διέλθη τόν ποταμόν, καί ότι ησαν πάντοτε έπί τά νησίαν. Ώ ! σάς δίδω σωτήριον δίδαγμ'α: Μή δίδετε ποτέ
ίχνη του.
συνέντευξιν προκειμένη; πρωινής άναχωρήσεως. Μή δεσμεύΈπιστρέφοντες εις την κάτασκήνωσιν ό Κυπριανός, Παν- εσθε μέ τάς ιδιοτροπίας τών φίλων σας. Έννενήκοντα τοΐς
•ταλάκκης καί.'Ιλτων, εύρον τόν Βαρδίχ καί τόν Λϊ σφόδρα έκατόν θ'άθετήσωσι τήν ακρίβειαν....
'
τεθορυβημένους.
*0 σιδηρόδρομος Άθηνών-Πειραιώς κατάφορτος ίξά^θρωΕίχον δέχθή,διη^ηθησαν,'την έπίσχεψιν ένός χονδρού Κά πίνων δγκων,ς—πράγμα παράδοξον δι’ώραν οΰτω πρωινήν— .
φρου πολεμιστοΰ, φυλής άλλοίας της τοΰ Λοπέπ, όστις κατ’ συρίζει, άσθμαίνιι, ολισθαίνει, φθάνει ! Έξ όλων τών θέσεων,
άρχας τούς περιεκύκλωσε καί ειτα τούς ύπέβαλεν είς αληθή αΐτινες διεκρίνοντο διά τό δημοκρατικόν τών μορφών καί εν
άνάκρισιν. Τί ήλθον νά κάμωσιν είς τόν τόπον ; Δέν ήλθον, δυμασιών—τών δύο τούτων άριστων καί ασφαλών διακριτιίνα κατ.ασκοπεύσωσι τούς Βετσουάνας, νά.συΧλέξωσι πληρο κών τής καταστάσιως τοϋ πολιτισμού;—εξέρχονται στιβάδες
φορίας δι’ ίδιον λογαριασμόν,νά γνωρίσωσι.τόν αριθμόν των, καί βλέπει τις έκεϊ μορφάς ΰπνωττούσας έτι, άλλας ζωηρά;
τήν δύναμίν των καί τόν οπλισμόν των ; Οί ξένοι είχον άδι· καί εϋφυίαν προδιδούσας, τον αρσενικόν δ’έκεϊνον πληθυσμόν
‘κον νά άναλάβωσι μίαν τοιαύτην όμοίαν έπιχείρησιν ! Καλώς ποικίλλουσι γλυκεϊαι μορφαί; εύαρίθμων δεσποινίδων, αΐτινες
διατεθειμένος ό μέγα; βασιλεύς Τονάγια, ούδέν είχε νά εϊπη, ύπισχνοΰντο οΰτωείς τό ταξείδιον εύφροσύνην καιόλίγην πάν
εφ’ όσον δέν είσέδυον είς τό εδαφός του, άλλ' ήδύνατο χάλ- τως τρικυμίαν είς τά εμαισθητότερα στήθη !
λιστα νά Ιδη φα πράγματα μέ άλλο βλέμμα, έάν άπεφάσιΔεινός συνάπτεται άγών περί τάς λέμβους· όλοι, ό εΐς έπί
ζον νά είσέλθωσιν είς αύτό.
τοΰ άλλου, συνωθοΰνται είς τά; τοΰ .άτμοπλοίου, περιφρο'Ιδού όποια ήτο ή γενική έννοια τών συνομιλιών των. Ό νοϋντες τάς λοιπάς. Ό λόγος ευνόητος. Αί τοΰ άτμοπλοίου
Κινέζος δέν έφαίνετο συγκεκινημένος περισσότερον τοϋ .δέον ησαν άπηλλαγμέναι τών λιμβικών !
τος. Αλλ ό Βαρδίχ, τόσον ωχρός συνήθως, τόσον πλήρης
Ή «Μυκάλη» ή τελευταία αύτη δόξα τή; Άτμοπλοϊκής,
ψυχραιμία; έν πάση περιστάσιι, έφαίνετο θΰμα αληθούς τρό ή μετ’ ολίγον διά 400,000 δρ. ΰπαχθησομένή εις τήν κυριό
μου, όν ό Κυπριανός δέν ήδύνατο νά έξηγήση.
τητα τοΰ Δημοσίου, άναδίδει άραιόν-καπνόν, άραιότερον καί
“Πολεμισταί πολύ κακοί, έλεγεν, ιλλωπίζοντις τούς με αύτής τής έπιθανατίου πνοής τής 'Εταιρείας,ή άνήχει έτι,ση
γάλους των οφθαλμούς, πολεμισταί, οϊτινες-μισούν τούς μαιοστόλιστος δέ μέ τάς σημαίας καί τής Παραγουάη; επ, άναλευκούς».
μένει εγγύς τή παραλία τήν συμπλήρωσιν τοΰ φορτίου. Μυρ·
Τι ποιητεον ; Ηρμοζε νά δώσωσι μεγάλην σπουδαιότητα μηκυιά τό πλήθος άπό τής πρύμνης μέχρι τής πρώρας. Οί
εις το συμβάν εκείνο ; Οχι,αναμφιβόλως. Οί πολεμισταί ού- πρωϊνότεροι «ισί, φυσικω τφ λόγφ, καί οί ευτυχέστεροι έντφ
τοι, μολονότι τριάκοντα τόν αριθμόν, — κατά τήν διήγησιν άτμοπλοίφ: έχουν καθίσματα, άτιν.α είσί πολύ σπάνια, σπα
του Βαρδίχ καί τοϋ Κινέζου, ού; είχον καταλάβει αόπλους, νιότερα κάΐ αύτών τών τριχών τοΰ μύστακος τοΰ παρακο— ουδόλως τούς «κακοποίησαν καί δέν έξεδήλωσαν ούδεμίαν λουθοΰίτος ίππότου κ. Ζώτου Μολοσσου !.
επιθυμίαν διαρπαγής.Αί άπειλαί των δέν ησαν βεβαίως ή μά
’Απροσδόκητοι συναντήσεις προκαλοϋσι συνεχώς συμμιγή
ταιοι λόγοι, επειδή οί άγριοι αρκούντως άποκλίνουσιν είς τό Επιφωνήματα έκπλήξεως καίχαράς. Σχηματίζονται κύκλοι,
νά έκφοβίζωσι τους λευκούς.
έν οίς περισσή κυριαρχεί ευθυμία. Ή νεότης, τό Εγκαλλώ
Θά ήρκουν όλίγαι φιλοφρονήσεις πρός τόν μέγαν αρχηγόν πισμα τής ανθρώπινη; ύπάρξεως, ζωή ζωής,.μέ τήν στωμύΤονάγια, έκφράσεις τινές ειλικρινείς περί τών σκοπών, οίτι- λον καί φαιδράν ζωηρότητά της διαχέει πανταχοΰ σφρίγος.
νις ώδήγουν τούς τρείς λευκούς έν τή χώρ^,ΐνα διασκεδάσωσι Διευθύνω γύρφ τά ομματα, γλυκεΐαν δέ χαράν αισθάνομαι
πάσας τάς ΰπονοίας του, έάν είχε τοιαύτας, καί έξασφαλίσω- διαπνέουσαν τά στήθη μου. Είς έκαστον βλέμμα άνακαλύσιν οΰτω τήν εύνοιάν του.
πτω τά μεθυστικά θέλγητρα, τής άκυμάντου θαλάσσης. Ή
Διά κοινής συμφωνίας συνεφωνήθη νά έξακολουθήσωσι τήν· κυκλική τοΰ Πειραιώς οίκοδομοσειρά, τά πλοία μέ τούς πα·
πορείαν. Η ίλπίς, ότι θά κατέφθανον μετ’ ολίγον τόν Μα- ρασκευαϊδείους-ίστούς των, ή οσμή τοΰ ιωδίου,όκαταγάλανος
τακιτ καί ότι θά ανελάμβανον τόν κλαπέντα άδάμάντα,τούς ούρανός μας ΰπερθεν καταγαλάνου ΰδατος, ή μόλις διαγραέκαμνε νά λησμονήσουν πασαν άλλην προκατάληψιν.
φομένη άποψις τής <?εέας Σαλαμϊνος, συναποτελοΰσι σειράν
(’Ακολουθεί-)
ήδυτήτων καί θερμά, θερμότερα τής ’Αττικής μεσημβρίας,
μοί άποσπώσι συλλυπητήρια πρός εκείνου; τού; απλοϊκούς, οί·

79

τινες ένφ δύνανται δέν εννοούν ν' άποσπασθώσιν, ώς άλλα·
μαλάχια, τών φλεγομένων Αθηνών !
Θάλασσα’! "Ω, μαγικόν τής 'Ελλάδος έρμα. Τά μυστικά,τά Νεραϊδοκατοίκητα βάθη σου, τί δέν λέγουν, όποιας άναμνήσεις δέν έγκλείουσιν αναμνήσεις άπό τών άπωτάτων χρόνων τής Έλλ. ύπάρξεως μέχρι τών εσχάτων τών αίματοθρεμμένων διήκουσαι ! Τήν στιγμήν, έκείνην άνεμνήσθην τών
ωραίων στροφών:
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θάλασσα ! Θάλασσα I Πατρίς τοΰ_"Ελληνο; μεγάλη
Μητίρα, ποϋ οί κόλποι σου εσχισθησαν.μιά'με'ρά
Καί μέ αιφνίδιο σπασμό-άπ’ τή γλυκεςά σ' αγκάλη
Είδε τό φως 5) χώρα μαί χι'άνέπνειισε αέρα.

'
·

,

'Στην 3ψι σου χαι σήμερα πετάει ή χαρδιά μας
Κ’έν δσω ατελείωτα 9ά μένουν τά όνειρά μας
Θάλασσα ! Θάλασσα ! σ’ ίσε ό νους μας βά γυρίζη.
♦

• *
Ή εκ Πειραιώς άναχώρησις είχεν όρισθή διά τήν 6’[2π.ρΐ.
ακριβώς. Ή-λέξις μάλιστα «ακριβώς» ήτοτυπωμένη μέ παχέα μελανά γράμματα. Μή παραξενευθήτε όμως έάν άνιχωρήσαμεν μίαν ώραν αργότερα. Τά γράμματα ησαν Ελληνικά,
■ή. δέ ακρίβεια, ώς άνεμένετο, πολύ έλληνικωτέρα ! Είναι
όντως άξιον παρατηρήσίω; ή.περί τήν ακρίβειαν αντιπάθεια
του νεωτέρου "Ελληνο?· είνε ακριβώς · έν τούτφ ό άντίπους
■ · του Άγγλου.' Φοβερά ή εν παντί έλαστικότης του!
Ή τρόπις άρχεται άνακυκώσα τήν θάλασσαν. Κλάσμα δέ
μουσικής, ήτις μπορούσε καί νά λείψη μέ δλον τό παθητι
κόν της άνερχόμενον είς'100 δρ., «χαιρέτησε τόν άπόπλουν.
Διερχόμεθα μετ’εθνικήςύπερηφανίας πρό τών δύο καμακω
μένων θωρηκτών μας «Σπετσών» καί «ΏΓδρας» κάί 0 νοΰς
πάντων είς όνειρα καί πόθους γλυκείς ανατρέχει. . .
Οί έπιβάται ύπερβαίνουσι τούς τετρακοσίους, όπερ εννοεί
ται, ήκιστα ευχάριστου. Όλα τά είδη καί δλάι αί τάξεις
άντεπροσωπεύοντο έπαρκώς. Νέοι και γέ.ροντες, κυρίαι — ή
κατά τήν Ν. ’Εφημερίδα — τήν μέσην τοΰ.βίου
οδόν πρό άμνημονεύτων χρόνων άποχαιρετίσασαι καί νεάνιδες
εύπετεϊς, κομψαί, δροσεραί,|
*έ
τής "Ηβη; τό παρθενικόν ερύθημά επί τών παρειών. Νήπια qui farae non possunt—ίνα
άναμνησθώ τών φοιτητικών μου μελετών —τ- καί ευρυκολποι
τρόφοί' λόγιοι καί κομψευόμενοι, φιλόμουσοικαί έφημεριδοφάγοι. Όλαι αί έπιστήμαι ειχον τού; μύστας των, καί μόνον
μία τάξις, απόκληρος τών επιγείων τέρψεων, τών άθωοτάτων καί μόνων, brille par son absense. Είναι ούτοι οί ρα
σοφόροι. . . . Πιθανόν νά έπρονόησαν οί διοργανωταί τή;
εκδρομής περί'τής απουσίας των, ΐναμή χαρακτηρισθήπλέον
ή συνάθροισις ώς κηδεία τής 'Εταιρείας, όπερ άτοπον, άφοΰ
αυτή διά τής κακής διαχειρήσεώς της, ηύτοκτόνησε. Διακρίνονται τενές φέρόντε; ’ κονκάρδας' καί αύταί ήμποροϋσαν νά
λείψουν. Έτερος δέ όμιλος τών
*
διοργανοϊ
μετ ’ άλλων πρόχειρον Ώδεϊον ποικίλα άσματα ήκούσθησαν,
άτινα έν γένει δύνανται νά ύποδιαιρεθώσιν είς παρατονίας,
ογκηθμούς, μελοδράματα καί λαρυγγικάς. παραχρόύσεις.
Ήρχίζαν τόν Βοχκάκιον και κατέληγον είς Καλαματιανόν.
Περί όρέξεως ούδείς λόγος, ή μάλλον πολύς όσον άφορφ εις
τήν δρεξιν του στομάχου. Έψάλη καί ό επιτάφιος. .. της
'Εταιρείας.
*'
Άνήχθημεν ήδη-είς τά ΰδατατοΰ Σαρωνικου. Τό πλοϊον
μέ ταχύτητα 14 περίπου μιλλίων · σπεύδει-έπί τά πρόσω.
Άντικρύζομεν τόν τάφον το,ΰ μεγάλου Θεμιστοκλέους αρι
στερά, · δεξιά δέ τήν Ψυττάλειαν, καί πέραν το περίχλυτον
τής Σαλαμϊνος στενόν, καί'τόνΆίγάλεων, .ψ τό άκρον-τοΰ
Κορυδαλλού, έφ ’ ού. τόν άργυρόποδα θρόνον του ό ·’Ασιανός
μονάρχης είχε στήση. Περαιτέρω διαβλέπομεν τά οικήματα
τοΰ Ναυστάθμου.
Περί τήν 8ην καί τινα λεπτά' βλέπομεν τήν χλοηφόρον
άκραν τής Αίγίνης, ένώ κατά τόν πλοΰν άφίνομεν όπισθέν μας
τά πολύ πρό ήμών άναχώρήσαντα μικρά ατμόπλοια «ΣίφνονΕύβοιαν» τοϋ .Σερπιέρη καί έτερον τοΰ Γουδή. Ή μουσική
έπί τη νίχη παιανίζει τό «Μαϋρ’ ειν ’ ή νύκτα στά βουνά»
καί'. .. πλέομεν.

Έθεώμην τά πέριξ, ότε μανθάνω ότι έν τινι όμίλφ έτεκταίνετο πραξικόπημά τι: προσφώνησις έν άρχαύγ 'Ελληνική
πρός τόν χ. Πβύτανιν. ■ Ήτοιμάσθην διά τήν άπόλαυσιν τοΰ θεάματος, άλλά δυστυχώς ή κωμωδία άνεβλήθη έπ’ αόρι
στον .. . .
Λευκάζει ήδη μετά τήν στροφήν τοϋ άτμοπλοίου ή Αίγινα,
κατά μήκος τής παραλίάς έκτεινομένη. Αί οίκίαι φαίνονται,
ευπρόσωποι, ώραΐον δέ παρισταταΐ τό θέαμα τής πρωινής
κινήσεως άνα τήν κρηπιδωμένην παραλίαν. Ή νήσος εινε πα
σών τών πλησίον ή-καταλληλοτάτη πρός αναψυχήν.Έν μόνον
έν τούτοις μειονέκτημα έχει, ξπερ δυσκόλως συνήθως δύναται
τις νά παρίδη. Ή ίλλειψις κόσμου. Όλίγαι οίκογένειαι έρ
χονται έξ ’Αθηνών, οΰτω'δέ κυνδυνεύει τις νά μένη μέ μόνα
τά άλλα θέλγητρα, ένφ πάς τις γνωρίζει δ'τι ό άνθρωπος εί
ναι ζώον ίξόχως κοινωνικόν. ... Ή πάλαι έμπορικωτάτη νή- σος έν ή τό πρώτον έλληνικόν νόμισμα έκόπη, καί πρός ήν
μόνη ή Κόρινθος ήδύνατο νά συναγωνιστή,σήμερον είναι γνω
στή διά τά χανάΐιά της δι.’ά άλλως, έκπαλαι έφημίζετο,
καί τά ερείπιά τοΰ ναοϋ τής Άθηνάς.
Άντικρύ ακριβώς τής δροσερά; Αίγίνης διακρίνεται ό μιχρδσχοπικός δήμος ’Αγκιστριού.
*
Μετ’ ολίγον εμφανίζεται ή χερσόνησος τών Μεθάνων, δτε
χαί άρχεται ή άπό τοΰ καταστρώματος διδασκαλία τοΰ καθηγήτοΰ τής ορυκτολογίας κ. Μητσοπούλου, περιστραφεϊσα
περί τήν γεωλογικήν διαμόρφωσιν τοΰ έδάφους τής 'Ελλά
δος καί τών ηφαιστείων αυτής, περί ών καί έν ίδίω φυλλαδίω
άλλοτε διέλαβε. Τήν ομιλίαν ταύτην,ήν άλλως διέκρινεν έμβρίθεια καί σαφήνεια άμα, δέν παρηκολούθησα μέχριτέλους.
Ήκουσα οτι-ή Ελλάς είνε χαθΐτου χαί ό^ιζοπιίου iiane·
Μσμον—-καί είναι όρθότατον τοΰτο ύπό πα-ίαν έποψιν, πολι
τικήν κα! έθνολογικήν —ότι ήτο.κατ’ άρχάς πάσα ή έκτασις
αύτής θάλασσα-·, έξ ής άνεφύησαν πετρώματα, άποτελέσαντα
τήν Έλληνοασιατικήν ήπειρον. Μετά 9,000,000 έτη—περί
τής ακρίβειας τής στατιστικής δέν ήγγυήθη βεβαίως—ήτοι
μετά τόν Παλαιζωϊκόν αίώνα, ήλθεν ό μεσοζωικός, ή κρητι
δική περίοδος καί . . .’τά λοιπά. Ειτα παραδόξως ήσθάνθην πολλήν.ζέστην καί έκρινα καλόν ν’ άνέλθω είς τήν γέφυ
ραν. Ό κ. Μητσόπουλδς ήρξατο όμιλών περί. . . ηφαιστείων.
Άλλά τί άτυχίά ! Ένφ άνήλθσν ΐνα άναπνεύσω δροσερώτερον άερα, λάβα έκ δύο οφθαλμών μέ τιμωρεί διά τήν έκ
τοΰ μαθήματος λιποταξίαν. Τέλος τήν δεκάτην φθανομεν
είς Μέθανα, άκριβώς ότε χειροκροτήματα—τά απαραίτητα
έν Έλλάδι—έσήμανον τό τέλος τοΰ μαθήματος.
(Έπετβι τό τέλος)
Δίχ.

" Εόχαρίβτως πληρρφορούμίίά ότι όλόχληροι βί έσοδιίαι τών δημητριακών
χάρπών τής Θεσσαλίας φβ^ώτιέος χαΐ Φωχίδος έξησφαλίσβησαν φέτος σννεπεία το5 επιχρατήσαντος ιύνοίχοΰ πρός τοίτο χαιρού, ή δέ συγκομιδή Ιβται
αφβονος χαϊεχτών σπανιωτάτων. ,
— Δια B«tXtxo5 Διατάγματος επετράπη ε’ς τά τηλεγραφεία νά νίνηται
χρήσις χαϊ τηλεφώνων ίν αύτοϊς, τηρουμένων πασών τών διατάξεων περί
τηλιγραφιχής ώπηρεσίας ώς πρό; τά τέλη, τήν σύνταξιν τών τηλεγραφημάτων,
-τήνζτάξιν. της μεταδιδάσεως χτλ. Ό νέο» οδτος δεσμός, ώς προανηγγείλαμεν εΐς. τόπρο,ηγούμενον ήμών φύλλον. πρόκειται ίδια νά συνδέση τάς χωμοπολε·.ς?χα’ι τά χωρία μετά τοδ λοιπού τηλ. συμπλέγματος τοΰ κράτους, τοΰ
συστήματος Μόρς «παιτοΰντος μείζονα δαπάνην.
—' Προπαραβχευάζεται, ώς χληροφορούμεβα', εις τό ύπονργείον τών;εσωτεριχών τη σομπράξει τών άνωτάτων ταχ- καί τηλ. υπαλλήλων, νέον ν.ομοσχέδιον, .δποδληβησόμενον εΐς τήν προσεχή βουλευτικήν σύνοδον, καβ’ 8 κα
νονίζεται ή ύπηρεσία τών δύο κλάδων ίπί τό χανονιχώτιρον, τελειότερο» καί
εύρωπαίχώτέρον,καί έξασφάλίζονται ή τε ίκανάτης καί αρχαιάτης τών ταχ.
.καί τηλ. υπαλλήλων εΐς τρόπον ώστε νά μήν άδικήται ούδείς. Λεπτομέρειας

βέλομεν δημοσιεύσει προσεχώς.
'
— Μεταξύ τών άφιχθέντών ένταΰθα, διοικητικών συμβούλων τής ατμόπλοϊκή; ίταιρείαςκάί τής Κυβερνήσεω; έπήλβε πλήρης.συνεννόησις καβ’ ήν
ίκανοποιουμένων τών διαφόρων δανειστών τή; 'Εταιρείας αίρεται ή ίπιδληβεϊσα εΐς τάς εισπράξεις αύτής κατάσχεσις καί αποσοδείται οΰτω πίς κίνδυνος
χηρύξεως εΐς πτώχευσήν τής άτμ. ταύτης Εταιρείας κτλ.
— 'Ή ’Ακαδημαϊκή σύγκλητος ώρισεν επιτροπήν εκ τών καίηγητών τοϋ
Πανεπιστημίου’κ. κ. Ν. Καζάζη, Διομί Κυριάκον καί ‘Γ. ’Αργυροπούλου,
όπως νπό τήν προεδρείαν τοϋ πρύτανεως σκεφβή περί τής υποδοχής τών α
ναμενόμενων ενταύθα κατά σεπτέμβριον Σέρβων φοιτητών.

.
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— Εΐ; τήν επί τών ’Ολυμπίων έπιτροπήν ύπεβλήβησαν 29 συλλογαΐ λυ.ριχών ποιημάτων διά τόν τρίτον Φιλαδέλφιον διαγωνισμόν. Ή επιτροπή θά
-συνέλθη είς συνεδρίασιν τήν προσεχή έβδομάδα δπω; ίκλέξη τοΰ; άγωνοδίχα;.
— Έν Μήλψπαρά.τήν θέσιν, εν η ανεορίθη ή περίφημο; ’Αφροδίτη, ή
ιέ» τίρ Μουσείο» τοϋ Λούβρου τών Παρισίω» Εκτεθειμένη, ανεσχάνη χ,θ.ξ εν
άγρώ ύπό τον ιδιοκτήτου άυτοδ άγαλμα αρχαία; τέχνη; παριστών νεαρόν
πυγμάχον όπερφνσικοϋ μεγέθους, ήχρωτηριασμένον δέ μόνον έν τοίς κάτω
-τών κνημών. 'Ανιτίθη ή φύλαξι; αυτού είς τήν στρατιωτικήν αρχήν.
— Κατ’ ειδήσεις έξ 'Ιερουσαλήμ, προσπάθειαν καταβάλλονται, τή άνεγνωρισμένη δραστηριότητι τοΰ νέου πατριάρχου κ. Γερασίμου πρό; ενοποίη•σιν τών δανείων τοΰ ίεροσολημίχοΰ θρόνου, ανερχομένων εΐ; 150,000 λιρών.
Διά τών -χρημάτων τοϋ παγίου δανείου μέγα ποσόν θά -χρησιμεύση έ’ς οίκο•δομά; έν 'Ιερουσαλήμ έπί γηπέδων τοϋ θρόνου αξία; 300,0θ0 λιρών. Πρό;
τόν σκοπόν τοδτον συνέστη επιτροπή ΰπο τήν προεδρείαν τοΰ άλλοτε έψη
•φισμένου πατριάρχου κ. Φωτίου, άπρτελοομένη δέ εκ τών αρχιμανδριτών
‘Πολυκάρπου, Δαμιανού χαί Μελετίου.

— Πρότυπον"Ελλ. Παρβ»ναγ«Ύ4Ϊον-— Κατά τόν μήνα τούτον τών
γενικών εξετάσεων τών σχολείων, παρ’ οί; ποιχίλη αναπτύσσεται κατ' έτο;
άμιλλα, προκειμένου νά διαδηλωθή ή έν αυτοί; τελουμένη πρόοδο;, συνεχείς
σωρείαι επαίνων αναγράφονται περί τή; έξοχου άναπτύξεω; χχί ποικίλης
παιδεύσεω; τής έν αυτοί; μαθηίιώση; νεολαίας. Ή επιεική; δσον χαίχέπιπό·
λαιο; αύτη ταχτική,είς εθο; άνανθείσα, ου-μόνον έντελώ; άσχοπον χατέσ:ησε
τήν σημασίαν τών επαίνων, άλλ' εί; προφανή κίνδυνον φέρει εκείνον, δστι;
■ έν έπιγνώσει χαΐ έξ ιδίας άντιλήψεω; ήθελεν επιφέρει χρίσιν τινα.
Τά;'λέξεις ταύτα; έκρίναμςν έπάναγκδ; νά προτάξωμεν προκειμένου νά
ποιήσωμεν λόγον περί παρθεναγωγείου, άπό ίνό; μόλις έτους λειτουργοϋντος,
■ μηδέποτε δ’ έπιζητήσαντο; διά ρεκλαμών συστάσεις, άλλ’ άρχουμένου εις την
ενσυνείδητον χαΐ άχριβή πλήρωσιν τή; ύψίστη; αποστολή; τον.
ΙΙαραχολουθήσαντε;. τή εΰγενεΐ τής κοσμητεία; προσχλήσει, τά; εξετάσει;
τή; σχολήι, αρίστα; δντω; καί θαλερωτάτα; άπεχομίσαμεν εντυπώσει; εχ τε
της προσφόοον έν τή διδασκαλία μεθόδου καί τής μεγάλη; έπιμελεία; τή;
■ χαταβληθείση; πρό; πληρεστέραν, <5; οιον τε, μόρφωσιν τών χορασίων- Έάν
άναλογισθώμεν τήν τραγελαφικήν παιδευτικήν κατάστασιν είς ήν διετέλουν α!
μαθήτριαι, δτε τό πρώτον έκ πολυειδών σχολείων κατετάχθησαν εν τώ Προ• τόπφ, θέλομεν άνομολογήσει τόν πολΰν έχ μέρους τών διδαξάντων χαταθληθέντα ζήλον,τόν εύχυμου; καρπού; άπενεγκόνια. Ίδίφ δέ πάντα; ηΰχαρίστησεν
ή επαινετή καινοτομία, ήτι; είσήχθη έν τή Σχολή, ή τή; θεωρητικής δηλ. δι
δασκαλία; τής μουσικής, γιγνομίνη; ύπό τοΰ διακεκριμένου Διευθυντοΰ τού
Ωδείου κ. Γ. Νάζου,δι' ή; αί μαθήτριαι θ' άποφεύγωσι τοϋ λοιπού τό γε
λοίου πάθημά νά πλανώσιν άσκόπως καί έξ άπλή; συνήθειας τά; χεϊρα; επί
τών πλήκτρων, άνευ τών στοιχείων θεωρητικής γνώσεω;.
■ Έπαινος δθεν δίκαιο; οφείλεται εις τήν δεδοχιμασμένη; ίχανότητό; διευ·'
θύντριαν καί χαλλίστην παιδαγωγόν κ Καλ, Κεχαγιά, τήν μετ’ αόχνου ζή
λου τα πάντα έποπτεύουσαν, είς τήν ύποδιευθυντρίαν κ. Βιλλή. ώ; χαΐ εις
τά; εύμαθεί; χαί ικανά; διδχσκαλίσσα; χ. χ. Ματθίλδην Συνοδινοϋ. Ροκά,
‘Ρομποτή. Τριανταφυλλίδου. Σωμάχη, Κοσσαρά χαΐ Ευσταθίου, αϊτινε; ώς’
.άριστα έχπληρο'ϋσαι τό εαυτών ϊργον', συντείνουσι εΐ; τήν εύρυθμον χαί τε■λεσφορωτέράν τής σχολή; λειτονργείαν.
Τό Πρότυπον Παρθεναγωγείον εύμοιρήσαν πρό; τούτοι; χαί εγκρίτων χα·
'θηγητών, τείνει ν’ άναθειχθή τό άριστον τών έκπαιδιυτιπώ» Ιδρυμάτων,τοϋθ'
Οπερ μετά περισσής βλέπομε
*
χαράς, έν ή εποχή ή ήμιμά°εια καί έπιπολαι-’
ότης πρυτανεύουσιν έν τή καθόλου τοϋ έθνους παιδεύσει.
Δ.Κ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ
-ΟΒΟΛΟΣ

δΙΑΤΡΤΠΩΜΕΝΟΣ

•διά λαβίδος (τανάλιας) τήν κεφαλήν αύτής ητις ήθελε προ
εξέχει είς τό άνω μέρος τοϋ φελλοϋ.
• Τότε χτυπήσατε ίσχυρώς διά τίνος σφυρίου έπί του φελ
λού άφοΰ βεβαίως τοποθετήσητε τόν .οβολόν καί τόν φελλόν
έπί δύω τεμαχίων σκληρών ξύλων η σιδήρων, ώς ένδείκνυσιν
ή παρατιθεμένη έναντι ήμετέρα είκών, άφίνοντες κενόν ίνα
διέλθη ή βελόνη, καί θά παρατηρήσητε μετ’ έκπλήξεως ταύ·
την διελθοϋσαν τόν οβολόν μετά της μεγαλητέρας ευκολίας.
Δύνασθε αντί τών τεμαχίων σκληρών ξύλων η σιδήρων νά
μεταχειρισθητε καί εν μόνον τεμάχιον άλλά μαλακόΰ ξύλου
τό οποίον τοποθετείτε ακριβώς κάτωθι τοΰ φιλλοΰ,καί ή βε
λόνη σας μετά τόν κτύπον θά εισχώρηση εν τούτφ.
Τό πρόβλημα κατορθοΰται διότι ή βελόνη μη δυνάμε'νη νά
παρεκλίνη κατ ’ ούδεμίαν διεύθυνσιν, τοΰ φελλού κρατοΰντος
ταύτην ίσχυρώς πρός μίαν τοιαύτην, διατρυπά τόν οβολόν
ή έτερόν τι νόμισμα τού αύτοΰ πάχους μετά πάσης εύκολίας.
καί φυσικότατα, άφοΰ γνωρίζομεν, ότι.ό χάλυψ έξ ου συνίσταται ή βελόνη’είναι σκληρότερος τοΰ ορειχάλκου έξ ού άποτελείται ό οβολός.
Δ. Κ.

Αινίγματα
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Τό avfoJdr μου σοΰ όη-ΐοΐ τήσοϊ-'εύρορίύτάτην,
Kai al.iote, ώς
ίόί}ς, ποΛύ ώραιοτάτην.
Μίι πειρατής ^έ,^ΙΛτατε νά κό^τρς τό xe/ράΛι,
Λιότι πάραυτα σκΛηρως ΘΙΛεις μί μεταβάΛΛει.
Kai άντ'ι τής πρόηκ μου Λαμπρ&ς βεβαίως σημασίας,
θά γίνω πρ&γμά τι roir0r ποΛυ ’ς τάς παραΜας.
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ψηφίου τι τό πρ&τόκ μου, φημα τό βιύττρόκ μου,
Kai πράγμα ΛπαραίτητοΓ βη.ίοΐ τό σύ>-οΛό>· μου.
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Τό πρωτόκ μου επίρρημα, Λάμψις τό ilizspor μου,
Και κ&ποιοκ <pairtyieror όηΛοΐ τό σύτο.Ιόκ μου.

ΔΤΣΕΙΣ ΤΔίν ΕΝ Tftt 8ω φΓΔΑ&ι ΜΝΙΓΗλΤΦΚ
•42. Αϊπγμα. Ή ύγεία.
"Ελυσαν αύνδ οί έξ ’Αθηνών ΙΊ. Δεσύλλα; καί Ν. Βασιλείου.
43. Αϊπγμα. Μύχωνος—Μ— κώνος.
"Έλυσαν αυτό δ έχ Σύρου κ. Γ.' I. Οίχονόμου, ό έχ Μυκωνθυ κ.
Ίω. Καλαμβόχασ, και ό έχ Θήρα; κ. Έμμ. Π. Νομικός.

ΥΠΟ ΒΕΛΟΝΗΣ

Προτείνατε εΐ; φίλον σας νά διατρυπήσγι όβολόν (πεντάλιπτον νόμισμα) διά μιας βελό,νης τοΰ ραψίματος καί θά τδήτ«
ότι ούτος δα μιιδιάση αμέσως έπί τη ύμετέρα άπλότητι.

44. Αίηγμα. Kail—Λ. —Κέα.
"Ελυσαν «ύτδ ό έχ Σύρου κ. Γ. I. Οικονόμου, ό έκ Μυχώνου κ.
Ίω. Καλαμβόχας, χαί δ έχ Θήρα; χ. Έμμ, Π. Νομικός.

45. Αΐκγμα. ’Ίος—ώς.
Έλυσεν αυτό δ έκ Καρδίτζης χ. Π. I. Κουτρουβέλης.

46. Έράτησις. Ό ΠίνΟων.

’

Οόδείς ελυσεν.

47.

ΈΛιιποσυμφωνοτ.

ΓΙλούσεος έστόν ό βες τόε

όλέγα άρκούμ,ενος.
"Ελυσεν αύτό ό έχ Θήρας χ. Έμμ. Π. Νομικός.

48, ΣυΛΛαβόγριγος. Λί μ.$γάλαε σκέψεις προέρ·
χονταε έκ τής χαρδεοες.
"Ελυσαν άυτδ α εχ Σύρου χ. Γ. I. Οικονόμου, χαΐ δ έχ Θήρας
χ. Έμμ. Π. Νομικός χαί δ έχ Καρδίτζης κ.-Π. Κουτρουδέλης.

ANTA'iOKNZeUS TH3 “ΦΓ3ΕίΠ„

Έν τούτοις τό πρόβλημα είναι ούχί μόνον κατορθωτόν
άλλά καί’ έκ τών άτλουστάτων. Άρκιϊ πρός τοΰτο να 8ιαπιράσητε βελόνην τινα εν τινι φιλλώ καινά φθάση την α
πέναντι πλευράν χωοίς'νά «ξέλθ(ΐ αύτής. Μετά τοΰτο κόπτετε

Εμ. Π. Ν. Θήραν. 'Αριθμό; λαχιίον σά; άπιστάλη, είναι δ J 248, ήτοι
ό δεξιόβεν άποδείξεω; οστι; χρησιμίύση έί; κληρώσει;· —1· Κ· Μύκονον,
Έχει καλώ;.—Κ. Α· Ναύπακτον- Άναμένομεν έκχαθάρισιν. —11. I. Κ.
Καρδίτσαν. Θά σά; γράψωμεν έκτενώ; περί όλων.—Θ.Β. Κ. ΚέρκυρανΕπιστολή καί συνδρομή σας έλήφβησαν, Οά φροντίσωμεν. Σά; γράφομεν χαί
ταχυδρομιχώ;. — A. Ρ. "Αρταν- ’Επιστολή έλήφθη. Σά; έγράψαμεν διά
δελταρίου καί θά σά; γράψωμεν πάλιν έκτενώς, σύν τή αποστολή τών πραγ
μάτων.—I. Ρ. Σύρον. Παραγγελία σα; έτοιμη, ήδη άναμένομεν ταχυδρό
μον.—Ή Κ. Σύρον. Έλήφθησαν χρήματα.—Ν. Δ. ΙΙΔτρας. ' Σά; ίνε·
γράψαμεν καί άπεστείλαμεν α'. τόμον τή; Φόσεωςκαί φύλλα μ. ϊτου;. Χρή

ματα έλήφθησαν εόχ'αριστοϋμεν.—Ν. Κ. Κωνσταντινούστολιν. Συνδρομαΐίλήφθησαν εύχαριστοδμεν-,Γράφομεν ταχυδρομικώ;.—Γ. Κ- Λάρνακα.
εν
*
Άναμένο|
8ην συνδρομήν-—Σ. Γ· Βραΐλα. Άναμένομεν πάντοτε έκχαθάρισιν, αλλά με'χρι; ορίων τινων, καί σπεύσατε,—Α- Π- Βραΐλα. Παρα·
καλοΰμεν άπαντήσατε.

