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Η διίδασίξ τής "Αφρικής, ύκό Φ.1Ι.— Μεξικανική φύσις ή ή άγρία
Ίνβή, (διήγηβις πρωτότυπο;), ύπό 'Ηλ· I. Οί
.
*
— Μέχρι ΙΙΔρου. "Εν

Οί πόοπληρώσαντες έτησίαν Συνδρομήν τον δευ
τέρου έτους θά λάόωσι μέρος εΐς 50 κληρώσεις-τών
λαχειόώόρών όμολογιών της ’Εθνικής Τραπέζης,τών
Σιδηροδρόμων της Τουρκίας καί τοΰ λαχείου τών
’Αρχαιοτήτων. Έπομένως παρακαλοΰνται πάντες οί
καθυστεροΰντες τήν συνδρομήν των ν’ άποστείλω·
σιν αΰτήν ήμϊν έγκαίρως.
·η Αιεύθυνσις

τυπώσεις (συνέχεια), ύπό Δίκ. — 'ο Μεσημβρινός ’Αστί,ρ ή ή Γή

τών άδαμάντων, μυβιστορία ΙΰτΑΙΟΤ Βεγν. ύπό Δ. 1.- Κ.^-ΊΙ κα
ρατόμησες τής γυναικός, ύπό Ροδ. — 'Π ΟΛλαοσα τή? Εαλαμϊνο? {ποίημα}, ύπό Η. Ο. —Χρονικά. — ‘Εαιστημονικύν παίγνιον ;
Ή Κχ ρ η

ξ ις

τοδ Ηφαιστείου (μετ’ είχονοςΙ. Οπό Φ. 11, — Αινί

γματα .—"Ανταποκρίσεις.—Λύσεις αίνιγμάνων—Ειδοποιήσεις.

Η ΔΙΑΒΑΣΙΣ

ΤηΣ

ΑΦΡΙΚΗΣ

I λογιών. Μετ'αυτόν δ πορτογάλλος ταγματάρχης Serpa
; Pinlo διέτρεξε τήν.μαύρη» ήπειρον, άπό τής Benguela είς
Durban έν έτει 1877 — 1879. Είτα είς Ιταλός ιατρός, ό
Τό μ.ίγοι ταξείδισν τοΰ-Στάνλεϋ όπερ έσχάMalleuCCJ, διήλθε τήν ’Αφρικήν, τφ 1880—1881 άπό τού
τως έπεχειρήσάτο ούτος άνά τήν ’Αφρικήν μετά
Σουακίμ, έπί τής έρυθράς θαλάσσης,είς Acassa, έπί τού στο
θάρρους καί γενναιότητος άληθώς ύπιρανθρώμίου τού Νίγερ. Τφ 1881 — 1 882 ό Wissmann; συνταγμα
που, υποβάλλει ήμϊν τήν ιδέαν νά γνωρίσωμεν
τάρχης ίν τφγερμανικφ στρατφ, διήλθε τόάπό Άγιου Παύ
τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις άπάσας ε'κείνας '.
λου τής Loanda εις Sadani έδαφος, καί μετά τούτον ό σκώτάς έκδρομάς, αιτινες ώς ή τελευταίως γινό
τος Ιεραπόστολος Αΐ'ΠυΙ διηρεύνησε τήν ’Αφρικήν διαμπερώς,
μενη σκοπόν είχον τήν διάβαβιν τής ’Αφρικής
διανύσας είς διάστη’μα τριών έτών, άπό τού 1881 —84 τάς
ί άπό τοϋ ενός ώκίανοΰ είς τον ετερον, και τήν
άπό Durban είς Benguela χώρας, καί έπιχειρήσας ταξείδιον
: διέλευσιν τών ατρόμητων εξερευνητών διά τών
όλως άντιθετόν τού τού Serpa Pinlo.
' άπεράντων τροπικών χωρών τής μυστηριώδους
Τφ 1884, οί ύποπλοίαρχοι Capello καί Ivens τού πορταύτης έ-ρήμου, άψηφεσάντων μυτογαλλικοΰ ναυτικού, άνεχώρουν έκ Mossamedes καί άφιρίους κινδύνους έν χώραις άγνώ·
κνούντο είς Quilimane τό επόμενον έτος. Ό αυστριακός δό·
στοις, ένθα οί κάτοικοι.αυτών καί ή
κτωρ Lenz έπεσκέφθη έπίσης τήν κεντρικήν ’Αφρικήν τφ
φύσις όλη έδείκνυτο πολέμια πρός
1884—85, άπό τοΰ Boma είς Bagamoyo. Τό μεταξύ τών
τούςέργάτας τοϋ εύρωπαϊκοϋ πολι πόλεων τούτων διάστημα· τών ’Αφρικανικών άκτών διέτρεξε
τισμού. Έκτών εκδρομών τούτων
ομοίως Ο σουηδος άξιωματικός Gleernp τφ 1885—86. Ό
άς θ'άναφέρωμεν παρακατιόν, μία.
δέ Wissmann είναι ό πρώτος εύρωπαϊος, όστις έδοξάσθη, δίς
μόνη, ή τού’ Malteucci έπραγμαδιελθών τήν ’Αφρικήν, διότι τφ 1886—87 διηρεύνησε» αύτοποιήθη εντελώς πρός βορράν τοΰ
τήν καί πάλιν, άπό τού Congo μέχρι τοΰ Quilimane.
ισημερινού,ενώ πάσαιαί άλλαι έσχον
Ό Στάνλιϋ κατώρθωσεν, ώς ό Wissmann, νά διέλθη τήν
ώς αφετηρίαν καί τέρμα τάς έν τφ μεσημβρινφ ήμισφαιρίφ
’Αφρικήν άπό τής μιδς άκτής εις τήν έτέραν δίς, άλλά ή
άκτάς· άλλά τό δρομολόγιον τινών εξερευνητών έξετελέσθη
δεύτερα αύτοΰ έκδρομή,ήν εσχάτως έπεχείρησεν, ύπήρξεν όλως
καί έν μέρει πρός βορράν τής {σημερινής γραμμής.
άντίστροφος τής πρώτης. Άναχωρήσας κατά Μάρτιον τού
Πρώτος διασχίσας τήν ‘Αφρικήν είναι ό διάσημος Λίβιγ1887 ΐ»α άναβή έ'κ-νέου τόν ποταμόν Congo, .πρός άναζήσκτων, περί ού έγραψαμεν άρκετά είς προγενέστερον φύλλον
τησιν τοΰ Έμίν-ΙΙασσά, ό Στάνλιϋ άφίκετο. «ίς Bagamoyo
τής «Φύσεως». έν έτει 1854—1856 άπό τοΰ 'Αγίου Παύ
κατά τόν Δεκέμβριον τοΰ 1889, φέρων μ.εθ ’ εαυτού τόν διά
λου τής Loanda έπί τοΰ ’Ατλαντικού Ωκεανού κειμένου, εις
σημου διοικητήν τών αιγυπτιακών επαρχιών τοΰ Σουδάν. ■
τό Quilimane επί τής τών ’Ινδιών θαλάσσης. Κατά τήν αυ
Τέλος είς Γάλλος, ό πλοίαρχος Trivier, όστις ήρχισε το
τήν δ’ εποχήν, τφ 1854 —1857 ό πορτογάλλος Silva ταξείδιον τόυ κατά τόν μήνα Δεκέμβριον τοΰ 1888, διήλθε
Porto δεύτερος έξετέλεσε άνάλογον εκδρομή», άπό τής Ben· τό άπό Loango είς Mozambique διάστημα είς έν έτος, συμguela ίπί τής δυτικής άκτής κείμενης, είς τό άκρωτήριον
πληρώσάς οΰτω τήν τελευταία» καί τήν ταχυτάτην τών
Delgado έπί τού ανατολικού εδάφους. Μετά τόν Λιβιγκδιαβάσεων τής αφρικανικής ηπείρου.
στώνα καί τόν Σίλβαν ΙΙόρτον παρήλθόν πλέον τών δεκα
Έκ των άνωφέρω άρα καταόείκνυται, ότι έγένοντο πρός
πέντε έτών πριν ή νέος διερευνητής άναλάβη τό σθένος τής
τόν σκοπον τοΰτον δέκα τέσσαρες έν όλφ έκδρομαί, έξ ών αί
διά τής ’Αφρικής διαβκσεως. Τώ 1873, άξιωματικός τις
δέκα έκ δυσμών πρός άνατολάς, καί αί τέσσαρες κατ’ αντί
τοϋ αγγλικού ναυτικού ό Καμερώ» (Cameron), άνεχώρησεν έκ
θετον διεύθυνσιν. ’- ·
τού Bagamoyo, έπί τής άνατολικής άκτής κειμένου καί ά
“Ηδη, ότε ή έπιστήμη ίκανοποιήθη χάρις τών άτρομήτων
φίκετο τώ 1875 είς Catombela, έπί τής αντιθέτου άκτής.
τούτων εργατών τής.γεωγραφίας, δικαίως ήμεϊς όφείλομεν
Εκτοτε αί τοιαϋται έκδρομαί έπηκολούθησαν άρκετά συ
ν ’‘άποδώσωμεν τήν άνήκουσαν τιμήν τοϊς φυσιοδίφαις τούνεχείς, μολονότι παρενεβκλλοντο τρομεροί κίνδυνοι συνήθεις
τοις, οΐτινες κατανικήσαντες τήν δριμύτητα τοϋ κλίματος,
εις τοιαϋτα μέρη καί πορείας.Τφ 1874 ό Στάνλιϋ, άμερικανός
τάς ένέδρας τών αύτοχθό»ων καί τήν έπιθεσιν τών τοπικών
δημοσιογράφος, διάσημος καταστάς διά τήν ύπ’ αύτού άνεύθηρίων, διήλθον διαμπερώς τάς άγνώστους χώρας τής 'Α
ρεσιν τοΰ Λιβιγκστώνος, έγκατέλειπε τό Bagamoyo, ακο
φρικής, καί άνεκάλυψαν καί διηρεύνησαν εύρείας λίμνας, με
λουθών τά ίχνη τοΰ Καμέρώνος πρόςδιάβασιν τής ’Αφρικής.
γάλους ποταμούς, σειράς όρέων κτλ. μεταξύ τών τροπικών
Τρία δ'έτη, ώς έγγιστα βραδύτερου, έφθανε είς Boma, παρά
χωρών τής μεγάλης ταύτης ηπείρου.
Φ- Π.
τό στόμιον τού CoDgo, άφοΰ διήνυσε 11,500 χιλιόμετρα,
ήτοι έκτελέσας τό μεγαλείτερον τών τοιούτου είδους' δρομο-
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ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΣ
■ «·

■

H ΑΓΡΙΑ ΙΝΔΗ
(Διήγησις πρωτότυπος )
(Συνέχεια)

—’Εντός τοΰ δάσους, ήρξατο λέγων, ένθα ποιείτε ίχχστοτε τάς έκδρομάς
εκ'
σας, φίλτατε Κάρολε, πρός τό μέρος τού
tie' άπόστασιν
άετήστ,ν σινί δύο
δι>Γ> περίπου
πχβίπη,ι ,ώρών
Zt.-Mj άπό
litre, της εισό
ηφαιστείου,*t είς
δου τοΰ. δάσους, διηγούνται πολλοί τών εντοπίων Θηρευτών
ότε ειδον, πολύ όμως μακρόθεν, διότι έφοβοΰντο νά πλη·
σιάσωσι, μικράν τινα καλυβην αγρίων, καί ότι ήκουσαν ^σμα
παράδοξον έρχόμενον έξ αύτής. Άλλοι δε όλιγώτερον δειλοί
φρονοϋσιν οτι είδον, πλησιάσαντες πλειότερον πρός την καλύβην, νεαράν άγρίαν εξαίσιας καλλονής βαδιζουσαν πρό
αυτής μετά τίνος ομοφύλου της, όστις, ώς συμπεραίνουσι,
θα ητο πολύ γέρων. Ούδέν όμως πλειότερον τούτων κατωρθώθη νά γνωσθή περί της ωραίας άγρίας, και οί κάτοικοι τών
χωρών τούτων, οί αυτόχθονε; πρό πάντων, λίαν δεισιδαίμονες δντες, (ένταΰθα ό Μεξικανός έδηξε τά χείλη, χωρίς νά
προφέρη λέξιν), έπλασαν έκαστος κατά τό οοκοΰν, παντός
είδους μυθοπλαστίας, άς μετά πεποιθήσεως διηγούνται ώς
αλήθειας, όπου συνάθροισες.
—'Αληθώς περίεργα πράγματα μοΰ διηγείσαι, Δόν, είπεν
ό Κάρολος, καί πολύ επιθυμώ νά εξακριβώσω έγώ αύτό τό
μυστήριον, όπερ δέν κατώρθωσαν νά έξακοιβώσωσιν οί αύτόχθονες.
—’Σάς προτρέπω, τφ παρετήρησεν ό Μεξικανός, νά προ
σέξητε μεγάλως είς Ο,τι σκοπεύετε νά έπιχειρήσητε' δέν
είναι εύκολος, όσον νομίζετε, ή πράξις αύτη.
—Άδιάφορον ! πρέπει νά γένη. Είμαι Βρεττανός I άλλά,
διά νά τήν λέγωσι τόσον ώραίαν, αμφιβάλλω ότι είναι ιθα
γενής.
— Ούδαμώς παράδοξον νά ήναι καί Ίσπανίς· άπήντησεν
ό Δόν Πέτρος.
— Είναι χρεο^η,2 είπε μετά πεποιθήσεως ό Γομε'ρρα.
— *Η Ισως ΓαΛΜζ, προσέθηκεν ό Κάρολος δεικτικώς.
— Αί Γαλλίδες, άπήντησε μετά τόνου καί συνάμα ρίπτων
άμβλύ πρός αύτόν βλέμμα ό Ερρίκος, δέν κατοικούσε τά
δάση, επειδή τά κατέχουσιν αί ίδικαί σας κααηΛοπαμδά.Ιΐις.
Ό Άγγλος κατέστη καταπόρφυρος καί ήτοιμάζετο νά
έγερθή, ότε ό ‘Ισπανός καί έκ τρίτου τόν έσταμάτησεν είπών
—’Ιδού πάλιν τά ίδια. Σάς είπον πριν άρχίσω τήν διήγησίν μου, ότι αύτη ή άγρία θά συντέλεση πρός διάλυσιν
τής διαφοράς σας, καί ιδού πώς: Ό έτερος ύμών νά ζητήση συγγνώμην διά τά μεταξύ σας διαμειφθέντα παρ’ εκεί
νου έκ τών δύο σας, όστις ήθελε κατορθώση νά μάς φέρη
πιρισσοτέρας καί άκριβεστέ,ρας άποδείξεις περί τής ύπάρξεως
τής άγριας. Δέχεσθε ;
Ό Μεξικανός έξερράγη καί αύθις είς γέλωτας.
-—Λαμπρά ή σκέψις σου, Δόν, είπε μεθ ’ υπεροψίας ό
Κάρολος· καί όσον τό έπ’ έμοί, δέχομαι.
—Έστω, προσέθηκεν ό Ερρίκος. Άς όρίσωμεν λοιπόν
τήν ήμέραν, καθ’ ήν έκαστος ήμών οφείλει ν’ άνιχνεύση τό
■δάσος.
— Έγώ προτείνω, είπεν ε’γερθείς ό Γομε'ρρα, ΐνα ό Κά
ρολος ποιήση τήν πρός τοΰτο έκδρομήν σήμερον, επειδή ήδη
είναι έτοιμος πρός θήραν.
— Δεκτόν, άπήντησαν έν χορφ οί λοιποί.
Πέντε λεπτά μετά ταΰτα ό Γάλλος, δ Μεξικανός καί ό
‘Ισπανός εύρίσκοντο μόνοι είς τό αύτό μέρος, τοΰ Άγγλου
παρευθύς άναχωρήσαντος.

. ’.-λ.

1 Π ο π ο κ α τεπέ τλ, ούοονομήχη; ηφαίστεια κορυφή άποτβλοϋσα τόν
κεντρικόν κώνον τρισχιδούς δρεινής άλύσεω; χωριζούση: άλίήλ'ον τί; ση
μερινά; μιξιχανιχά; ίπαρχία; Πουέβλα; Μερικού καί Μ ο ρ έ λ ο ς.
2 Κρεολοί, μιγάδε: λευκοί, έξ έγχωρίου ’Ινδή; καί Ευρωπαίου
πατρό;.

Η ΦΤΣΙΣ

Έπί ήμίσειαν έτι ώραν ή ομιλία περιεστρέφετο έπί τής
εκδρομής τοΰ Καρόλου. Τέλος ό Ερρίκος ανέκραξε— Δέν νομίζετε, ότι είναι καλλίτερο
*
αντί νά καθήμεθα
ίδώ φλυαροϋντες, νά λάβωμεν τά όπλα μας καί νά μεταβώμεν νά περιμείνωμεν τόν Κάρολον εντός τοΰ δάσους ;
— Κάλλιστον ! άπήντησεν ό Δόν Πέτρος.
— Καί έγώ προσθέτω, είπεν ό Γομέρρα, δτι άκόμη καλλίτερον θέλει είσθαι άν λάβωμεν μαζί μας^καί τόν μικρόν μου
pafyor μέ ολίγα τρόφιμα καί δύο τρεϊς φιάλας τοΰ ώραίου
μου οίνου τοΰ Τιζάς. *
— Τότε λοιπόν μή λησμονήσης νά προσθέσης καί ολίγην
σοκολάταν τής Όαγιάχαο ,ζ άπήντησεν ό Ισπανός.
— Καί τό πάντων σπουδαιότατου, συνεπλήρωσσεν ό Ερ
ρίκος, ολίγα σιγάρα τής Άβάχας ! 3
Τώ δντι, μετά ήμίσειαν ώραν εύρίσκοντο πίνοντες, καπνίζοντες καί συνδιαλεγόμενοι ύπό τήν σκεπήν γηραιάς μελιάς
παρά την είσοδον τού δάσους κειμένης. Άλλ’άφήσωμεν ήδη
τούτους καί συνοδεύσωμεν τόν αλαζόνα Βρεττανόν είς τήν
εκδρομήν του, ΐνα θαυμάσωμεν μετ' αύτοΰ τάς καλλονάς
τής μεξικανική; φύσεως.

ΠΙ

Έν τώ Qaest τής ΙΙουέ€λας
Τό σύσκιον τοΰτο δάσος κεϊται είς τό ΔΝΔ4 εκτεινόμενου
μεταξύ αύτής καί τοΰ ηφαιστείου Ποποκατεπέτλ, άπέχει δέ
διά πεζοποροϋντα τέταρτον περίπου ώρας άπό τής πόλεως.
Ό Κάρολος μόλις είσελθών είς αύτό έστη έπί μικρόν ΐνα
έξετάση καλώς τήν οδόν ήν έδει ν’ άκολουθήση, όπερ άλλως
τε ούδεμίαν τφ παρουσίασε δυσχέρειαν χάρις ταΐς πληροφο·
ρίαις τοΰ Δόν Πέτρου, είπόντος ότι ή καλύβη έλέγ.ετο ευρι
σκόμενη έγγύς τφ ήφαιστείφ. όπερ διεκρίνετο καλώς ύπερανω
τών δένδρων άναπέμπον τούς σεισμογόνους καπνούς του.
Διηυθύνθη λοιπόν εύθύ πρός αύτό άκολουθούμενος ύπό τοΰ
πιστού του Γαζέλ. Τό ώρολόγιόν του έδείκνυεν ήδη τρίτην
μετά μεσημβρίαν.
Έν ω έβάδιζεν έν μέσφ τής μεγαλοπρεπούς εκείνης φύ
σεως, μεταξύ κομψοτάτων πλατύφυλλων βανανεών καί πελω
ρίων κοκκοφοινίκων, γιγαντείων σακχαροκαλάμων καί σπά
νιάς θαλερότητος σφενδάμνων, ύψιτενών κακαοδένδρων καί
περιέργων άρτοκάρποδένδρων, ύπερφυσικών (δι’ήμάς) μελιών
καί παραδόξων δενδρωδών πτερίδων μέ τεθαμβωμένα βλέμ
ματα παρατηρών τούς φυτικούς εκείνους κολοσσούς, ους ούδέ
καθ’ ύπνον είχε ποτέ φαντασθή έν τή όμιχλώδει πατρίδι του,
πατών επί ποικίλων χρωματικών χόρτων κοσμουμένων ύπο
παντός είδους καί παντός χρώματος άνθέων ήδυπαθώς άποπνεόντων εύωδίας- ένφ έδώ μέν δεκαπεντάπηχυ στέλεχος, δενδρωδους άλόης ύψοϋτο μέσω θυσάνου τριπηχυαίων φύλλων
φερον έπί τής κορυφής του άληθή άνθοδέσμην λαμπροχρώμων
μεγάλων άνθέων τοΰ «era rixrortoc άΖ/ά ^έοχτα»5 θαυμάσιου
τούτου φυτοΰ, έκεϊ δέ σιδηροϋν ίβενόδενδρον έξέτεινεν ύπερηφάνως τούς πανισχύρους του βραχίονας· ένφ ποικιλόχρωμοι παμ
πληθείς καί παραδόξων μορφών χρυσαλλίδες δίκην εμψύχων
άνθέων έπεκάθηντο τοϋ πλουσίου τής χλόης τάπητος καί
πάμπολλα περιέργων σχημάτων έντομα έβόμβουν περί αύτόν
έν ώ ΰπερμεγέθεις σαΰραι ποικίλων χρωμάτων καί πληθύς
ά'λων αγνώστων αύτφ έρπετών 6 έφευγον πρό αύτοΰ άφήνοντα οξείς καί διαπεραστικούς συριγμούς ή κροταλίζοντα τάς
1 Τέξας, μία των μεγίστων ix τών Άγγλαμιριχανικών «Ήνωμίνων
Πολιτειών» τή; Βορείου ’Αμερική;, όχό πλείστων διορρεομένη ποταμών χαί
πιο γουσα έ άφθονίφ λίαν ίχίεκτού; οίνου;- Κάτοικοι 1,600,000 (ί886).
2 *ι)αγ j άκ α (Oajaca1,2 ή
1 Oaxaca, πόλις «αί έπαρχία (ήμεαημβρινω-

τάτηι τοΰ Μεξιοΰ κατέχουσα έξ ήμισεία; -ιόν ϊοδμόν τοϋ Τεχουαντεπέκ και ©ημιζομένη διά τήν ώραίαν τη; σοκολάταν. Κάτοικοι τή; πόλεως
3θ,000.
3 "Αβάνα (La Havane), -πόλις μεγάλη τών ’Αντιλλών (200,000 κάτ.)
κρωτεΰι υσα τή;'Ισπανική; νήσου Κούβα; τής μεγίστη; τών ’Αντιλλών,
γνωστοτά η; δέ πανταχοΰ τοΰ κόσμου διά τόν λαμπρόν καπνόν, τήν ζάκχαριν καί τό μίλι της. (Κάτοικοι 1,400,000).
4 —ΔΝΔΙ σημεΐ-,ν τοϋ δοίζοντο; μεταξύ τού Ν4 καί τού Δ.—
5 Ή δενδρώδη; άλόη ανθεί άπαξ μόνο».
6 Ή χώρα αΰτη φημίζεται διά τήν ποικιλίαν των έρπειών της.
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Έν φ δέ ήν όλως άφιερωμένος είς τήν έξέτασιν τών πρώλεπιδοφόρους μακράς όύράς των έν ώ άπό καιρού είς καιρόν
ύπόκωφοι καί άπομεμακρυσμένοι ήκούοντο μυκηθμοί, είς οΰς την ταύτην φορά-' ύποπιπτουσών είς τά βλέμματά του καλ
ό Γαζέλ άπήντα δι’ ήχηρών υλακών έν ώ έν τοϊς πανταχό- λονών, ιδιόρρυθμός τις ψόφος άπέσπασεν αύτόν τής έκστάσε·
θεν καλαριζούσοις διαυγέστατοι; ρυακίοις, άπιρ σχηματίζουσι ώς του. Τώ δντι έκ μικρά; απ' αύτοΰ άποστάσεως ηκούετο
τόν ενταύθα πηγάζοντα δεξιόν βραχίονα τού ποταμού tie εύκρινώς ερχόμενος παράδοξός τις θόρυβος όμοιάζων κατά τι
Ιάΐ ΒούΛσας ή Μεζχά-la, άπειροι βάτραχοι καί χρυσοπρά πρός τόν παραγόμενον ύπό τοΰ άροτρου. Έκρύβη όπισθεν
σινοι φρΰνοι ερρύθμως έκόαζον έν φ πολυποίκιλα θαυμαστά ένός κακαοδένδρου καί περιέμενεν. Ό Γαζέλ περιεμαζεύθη
πτηνά μελωδικώς έκελάδων έπί τών δένδρων άμιλλώμενα τρέμων παρ’ αύτφ καί έχων τήν ούράν μεταξύ τών οπισθίωγ
πρός άλληλα· έν φ λάλοι ψιττακοί έπί άντικρυζόντων δένδρων ποδών του.. ’Ο θόρυβος έξηκολούθη ρυθμικώς καί μήτε ηύΙστάμενοι ένέπαιζον άλλήλους, καί αί άμπελίδες ήμιλλώντο ξανι μήτε ήλαττοϋτο μήτε έπλησίαζεν. Ό Κάρολος τέλος
έπί μεγέθει καί κάλλει πρός τούς πολυειδεϊς μυιοθήράς μή άπηύδησε νά περιμένη- έχαμήλωσε τό πυροβόλου του καί
τολμώντας έν τή πανδήμφ έκείνη μελφδίιρ νά προσθέσωσι προύχώρησε περί τά είκοσι βήματα. Ό κύων τόν ήκολούθησε
τόν άχαριν κρωγμόν των· έν ψ κατά διαλείμματα έλαφός γρυλλίζων. Άλλ’ έξεπλάγη ίδών ότι ό θόρυβος όστις τόν άτις ή δορκάς προέβαλλεν έπί στιγμήν τήν κεφαλήν μεταξύ τών νησύχησε τόσον, προήρχετο εξ είκοσάδος λεπιδοφόρων περιέρ
γιγαντιαίων κορμών καί αύθωρεί έτρέπετο είς φυγήν έντρομος' γων ζώων, γένους τίνος τών δασνπόδωχ ή ζωχογόρωχ γνω
έν φ φαιδροί χαρίεντες σκίουροι καί μικροί πτεροσκίουροι στότερου ύπό τό όνομα Λα-πάγ, όρυσσόντων μετά ζέσεως τό
έσκίρτων πηδώντες άπό δένδρου είς δένδρον, άπό κλάδου είς έδαφος πλήρες κατ’ εκείνο τό μέρος έκ τών περιφήμων αμε
κλάδον μετά καταπληκτικής ευστροφίας· έν φ ην άπησχολη· ρικανικών γεωμήλων τών κοινώς γνωστόν ύπό τό όνομα γΛν·
μένος νάπαρατηρή άπλήστωςό ήμέτεροςΆγγλος τά θαύματα χέα γεώμηΛα. Άμα τή εμφανίσει τών δύο δασοπόρων μας
ταΰτα μιας τών γωνιών τής γής εκείνων είς άς φαίνεται, τινά τούτων έφυγον, άλλα έκρύβησαν ύπό τά υψηλά άρωμα·
ότι ή ιδιότροπος φύσις έπεδαψίλευσεν πάντα τ’ άγαθά ών τικά βότανα, τά δέ πλεΐστα είσέδυσαν μετά καταπληκτικής
στερούνται αί λοιπαί χώραι, είς άς άνέπτυξε πασαν αύτής εύχσρεία; έντός αύτοΰ τοΰ εδάφους.
-Ό Κάρολος καθησυχάσας, συνεβουλεύθη αύθις τό ώρωλόπρός τό λαμπρίνειν τά πάντα δεξιότητα- έν φ έμενε κεχηνώς
’ προ τοΰ καταπλήσσοντος έκείνου μεγαλείου, πρό τοΰ άπειρου γιόν του. Έδείκνυεν ήδη τετάρτην καί 20·’
Προύχώρησεν. Ό Γαζέλ τόν ήκολούθησε διά σκιρτημάτων.
εκείνου φυσικού πλούτου, τής πελώριας έκείνης φυτικής γόνε·
μότητος, ήν ούδέ νά.φαντασθή ήδυνήθη ποτέ εν τή έστερη(Ακολουθεί).
'Ηλ. I. Οί».
μένηκαί τής έλαχίστης τοιούτου είδους καλλονής πατρίδι του
καί ποικίλαι σκέψεις άνεκυλώντο έν τφ έγκεφάλω του, έφθασε
χωρίς νά τφ ένοήση είς τι μέρος τοΰ δάσους όπου τά δένδρα
ΜΕ3Χ1Ί ΠΟΡΟΥ
άραιούμενα έσχημάτιζον μεγαλοπρεπές άμφιθέατρον διαρρεόΕΝΤΓΠΩΣΕΙΣ
μενον ΰπό τοΰ κυρίου βραχίονος τοΰ Μεξκάλα.
Έκεϊ έστη πρός στιγμήν καί έξήγαγε τό ώρολόγιόν του,
(Συνέχεια^
έν ώ ό κύων, νομίσας ότι έφθασαν πλέον είς τό τέρμα τής
πορείας των, ΐξηπλώθη παρά τούς πόδας του. Τό ώρολόγιον
Διακρίνομεν σειράν οικημάτων,οίονεί στρατώνων, μέ πλη·
έδείκνυεν ήδη τετάρτην παρά τέταρτον, είχε διανύσει λοιπόν θύν θυρών καί παραθύρων, κειμένων πλησίον τής καθ’αύτό
τό ήμισυ περίπου τής όδοΰ του.
Βρωμολίμνης, ονομασθείσηςούτω έκ τής δυσωδίας τής έκ τών
Τότε, παρατηρών τά πέριξ, έστρεψε τυχαίως τούς οφθαλ έν αύτή ύδάτων άναπεμπομένης, καί είς ά προσιτέθησαν εσχά
μούς του πρός τόν ούρανόν. Δέν ήδυνήθη νά κρατήση έπιφώ· τως πρός Β. εύπρεπέστερα καί μεγαλήτερα.
νησιν έκπλήξεως. Μεγαλοπρεπές, πρωτοφανές, ύπερφυσικόν τφ
Ύπό τάς καυστικά; άκτϊνας τοϋ ήλιου άποβιβαζόμεθα είς
παρέστη φαινόμενον. Δύο συνάμα ήλιοι έλαμπον ρίπτοντες τήν ξυλίνην προεξοχήν τής άμμώδους παραλίας τών Μεθάμέχρι αύτοΰ τάς θερμά; των ακτίνας!'
νων, μέ τήν μουσικήν παιανίζουσαν ενθουσιώδη έμβατήρια
Τότε ένόησε τήν μηδαμινότητα τή; πατρίδας του, ήν νά καί τόν στόμαχον έπαναστατημένον !
έκθειάζη συνήθειζέν, έν παραβολή πρός. τήν ύπέρπλουτον
Β’
'
ταύτην χώραν καί έσκέφθη— Δυστυχείς μου ομοεθνείς! Πόσον θά ήσθε εύδαιμονέ- Λ«|Λΐρόν ίβτιβτόριον. — Εισβολή εΐς τά [χ«γειρι?«. — ’Επιιβοδι»χή ιτβρέκβασι;. — Άποδηάαόρισι; λίξιω;. — Χορβντιχβΐ διβδέσιι;. — Ο! λουτήρες.
στεροι έάν αντί τών πνιγηρών σας μεγαλοπόλεων κατφκιϊτε
— Ηφαιστειώδη φαινόμενα. —Μαρτυρία Παυσανίου. — Σύστασι; ύδάτων.
τήν λαμπράν ταύτην φύσιν! Πόσον πλουσιώτεροι έάν άντί τών
— Άναγχαίαι βελτιώσει;. —Τό χωρίον. — Αναχώρησή εί; Πόρον.
έκτεταμένων άλλά πενιχρών κτημάτων σας, κατείχετε μίαν
Έξήλθομεν ακριβώς άπέναντι λαμπρού ξενοδοχείου. Ότε
σπιθαμήν τής πολυτρόφου ταύτης γης! Πόσον έύδαίμονα τά
τέκνα τών δασών τούτων!..... Άλλά, προσέθηκε μετά μικρόν, είσήλθεν έν αύτφ, έξεπλάγην έπί τή εύρύτητι, καίτοί τό
άς πηγαίνω· πρέπει όσον τάχιον ν' άνεύρω τήν άγρία? τον βλέμμα μου δέν ήτο δά καί πολύ οξυδερκές, έ’νεκεν τής α
δάμαστου πείνης . . . Πλέον ή ’Αθηναϊκόν ! Εύγε.είς τόν φι
Adaovc· Ό! πόσον τόρα επιθυμώ νά τήν ΐδω!...
Καί έπανέλαβε τόν δρόμον του. Ό Γαζέλ τόν.ήκολούθησε. λοπρόοδον καταστηματάρχην.
Είς τήν γωνίαν, κλειδοκύμβαλον ένθαρρύνει τούς πόδαςμέ
Πρός τό μέρος τούτο τό δάσος συνέκειτο κατά τό πλεϊστον έκ κακαοδένδρων καί καρυοφόρών φοινίκων. ■ Έπί δύο τούς γαργαλιστικούς ήχους γοργού στροβίλου. Άλλά πρό
τών τελευταίων τούτων πληθύς πιθήκων έκ τών μικροσώμών . παντός έδει νά ικανοποιούντο τρυφερώτεραι άπαιτήσεις. Α
έκείνων στρογγυλοπροσώπων καί'μεγαλοφθάλμων τών γνω ποπειρώμαι νά εκλιπαρήσω άκρόασιν παρά τίνος τών αεικι
στών ύπο τό όνομα οαπαζον, μέγαν έποίουν θόρυβον μαχό- νήτων σερί/τόρωι·, άλλ’ιίς μάτην ... Εκατόν καί πλέον, ώς
μενοι πρός άλλήλους διά τών καρύων τών φοινίκων. Οι πί έγώ, τάς αύτάς είχον αξιώσεις, εκατόν καί πλέον ώς λύκοε
θηκοι ούτοι ούδαμώς έφάνησαν ταραχθέντες έκ τής ΐμφανί- πειναλέοι ίπέπεσον. Άλλην θεραπείαν του κακοΰ δέν διεϊδον
σεως τών άνιχνεοτών μας, πρός πλείονα μάλιστα διασκέδασιν ή νά είσδύσω ·είς τά άδυτα τοΰ μαγειρείου. Ή εισβολή συντούς έρριψαν κατόπι των βροχήν καρύων, άπό τά όποια ούχί τελεϊται. Έ! Οί Βούλγαροι είσβάλωσιν είς Ροδόπην καί ή
- άνευ τινο; δυσκολίας προεφυλάχθησαν. Μικρόν άποτέρω έκά- φοιτητική νεότης μετ’ άκρατήτου μένους . είς τά μαγειρεία
λύπτε τό έδαφος τάπης έξ όμοειδών φυτών αγνώστων όλως τών Μεθάνων! Τί τάχα. . εισβολή καί εισβολή. Ό μάγει
ρος μέ τόν κατάλευκον σκούφον του—όλα βλέπετε προδίτφ ήμετέρω Αγγλφ.
.
δουσιν άριστόκοατικάς τάσεις—καί μέ τήν λευκάζουσαν πως
t Το θαυμάσιου τοΰτο μετεωρολογικόν φαινόμενον δέν ε’νε σπάνιον βϊς τάς
έμπροσθέλλαν του πυρετωδώς εργάζεται. Ρίπτω βλέμμα
χώρα; ταΰτα;, πολλάχ·.; δέ χαί τρεΐ; συνάμα ήλιοι παρατηρούνται. Τό τοι·
έπί τών μαγειρικών αγγείων. Κενά, κενώτερα διδασκαλικής
οΰτον αναφέρει χαί ά περιφανή; Χατωβριάν έν Τφ συγγράμαν τοϋ a Ατίλα
κεφαλής.
Ερωτώ τόν μάγειρον έάν θα λάβω τήν ευτυχίαν
χαί Ρενέ».
...
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Η ΦΥΣΙΣ

νά κρίνω την μαγειρικήν του δεινότητα. Άμφιτχλαντεύευται κατ
*
την χπάντησιν.
— Μά τί έχεις έπί τέλους ν* μοί δώσης ;
— Γαλέον, μ·>0 φωνάζιι μέ συγκιχυμένην φωνήν, ένφ άδιακόπως άπησχολεϊτο, βουτών έδώ κ’έκεϊ τάς χεϊράς του.
Καί έντευθεν χρχονται τάσεις όντως δημοκρατικαί.
— Έ ! καί κάθεσαι; Φέρε μου δυο μερίδας.
Μάτην αναμένω να ιδω τάς περιπόθητους μερίδας, Έπαναλαμβάνω τήν παοά.κλησιν έντονώτερον.
-—Μα αύτός ό γάλος ακόμη ;
— Τι; Γάλο λέει; Καί πώς βά; ήλθεν αυτή ή ιδέα ;
— Μχ δέν μοΰ είπες, ότι έχεις γάλον ;
— Ώ ! Χριστιανέ μου ! Μέ χασομεράς . .. . Γα-Ιίον έχω
καί οχι γάλον.
Προσεπάθησα νά είσδύσω εΐς τήν σημασίαν τής λέξεως,
ν ’ άνεύρω τήν ρίζαν, άνατρέχων είς τά διδάγματα τής Γραμ
ματικής. Άλλά, μά τήν πεϊνέν μου τής αειμνήστου εκείνης
στιγμής δέν κατόρθωσα ν’ άνακαλύψω τί μέρος τού λόγου
ητο ή λεξις αΰτη, τίνος γένους, ποιας κλίσεως...
Τό απορητικόν βλέμμα μου ένόησεν αμέσως ό μάγειρος
καί Νά! > μοί λέγεε. . . αύτό.
.— Ύψιστοι θεοί! Ξεύρετε τί ώνόμαζε γαλέον; Μπακα
λιάρον— μέ συμπάθειο ή c h on C i n g, ώς θ’ άνέκραζεν ή
δυας τών παρακολουθησασών Άγγλίδων—εΐς μικροσκοπικί
αλευρωμένα τεμάχια. Φευ! Έκρημνίσθην τόσον άποτόμως
απο τά ύψη, εις ά μέ άνήγαγεν τόσον θριαμβευτικός ή
προσδοκία άχνίζοντος εύοσμου ίνδιάνου ! . .
Τόν άφήκα νά τηγανίζη τόν γαϋον του καί ήρκέσθην είς
τινα ώά καί γλυκίσματα. Άνάγκη καί . . . στόμαχοι πεί
θονται.
Ότε μετ’ ολίγον ήλθε καί τό κλάσμα τής μουσικής, όλων
επιθυμία ητο ό χορός. Αί παρεπίδημοι έν Μεθάνοις κυρίαι
καί δεσποινίδες ώς καί αί εκδραμοΰσαι ήμέτεραε, ήσαν πράγ
ματι αρκεταί, ί<
* είς τών χορευτικωτέρων τάς διαθέσεις άνταποκρεθώσιν. Άλλα τό επανειλημμένου καί όξύθυμον σφύ
ριγμα τοΰ άτμοπλοίου μας, καί ή παρουσία τοΰ κ. Πρυτά. νεως άπεκχρδίωσαν πάντας. . .
*
* ♦
“Εσχομεν καιρόν ίνα μεταβώμεν είς τούς λουτήρας, κειμέ
νους πρός Α εις'άπόστασιν πέντε περίπου λεπτών. ΙΙρίν ή.
όμως προσπελάσωμεν είς αύτούς, ύπέστημεν .άληθές λουτρόν
• . . ίδρώτος, ώ; έκ τής άφορήτου θερμότητος τών αχτίνων
τοΰ μεσουρανοΰντος ήλιου.
Οι λουτήρες ήκιστα διακρίνονται επί εύπρεπείς:. Άπλαϊ
παράγχαι. απεριποίητοι, άξιαι καλλητέρας τύχης καϊ ώς έκ
τής ιαματικής αξίας τών λουτρών καί ώς έκ τής πληθύος
τοΰ έπισκεπτομένου αύτάς καλού κόσμου.
Οί πλεϊστοι είδον τά νερά, άπόζοντα έκ τών είσρεόντων
θειούχων ύδάτων καί ούδέν πλέον. Ή πλειονότης τών εκδρο
μέων κατ’ ούδέν έγένετο σοφωτέρα καί δι’ άλλα μέν, άλλά
καί διότι πάσα φυσική καί χημική περιγραφή καί άνάλυσις
τών ύδάτων έκείνων ούδέν είχεν έλκυστικόν ένδιαφέρον.
Η χερσόνησος.τών Μεθάνων έκτειν.ομένη σχεδόν τοξοειδώς μεταξύ Καλαυρίας καί ’Επίδαυρου, είναι πλήρης κρα-·
τήρων έσβείμένων ηφαιστείων, ή φύσις δέ. τών πετρωμάτων
αυτής καί *1 πολλαχοΰ άναθρώσκουσαι θερμαί θειουχαι πη·
γαί, κατάδηλον ποιούσι τήν ηφαιστειώδη ενέργειαν έπί τής
χερσονήσου, πλείστας μεταβολάς γεωλογικής έπενεγκούσαν. ·
Τά πέριξ βουνά, τά περιθέοντα τήν παραλίαν, είσί σχήματος
κώνου, όπερ .τείνει πρός έπιβεβαίωσιν τής ή’φαιστειογενοΰς
καταστάσεως καί τής εκ τών ύδάτων πρό αιώνων άναδυσεως
. αύτής.
Τά ιαματικά ΰδατα Μεθάνων πηγάζουσιν έν τή ανατο
λική παραλία τοΰ ισθμού τής ομωνύμου χερσονήσου, ή τις
περιλαμβάνεται νΰν έν τή έπαρχίιρ Τροιζηνίας. Ό Παυσα- νίας μνείαν ποιούμενος τών λουτρών τούτων λέγει, ότι έπί
’Αντιγόνου τοϋ Δημητρίου βασιλέω; τών Μακεδονων (260
π. X.) έφάνησαν τό πρώτον τά ΰδατα ταΰτα θερμά καί δει-

νώς αλμυρά, μετά προηγηθεϊσαν άνάζεσιν έκ τής γής σφο
δρού πυρός.
Τοΰτο έξηγιϊ καί τήν ύπό τών άρχαίων Μεθανιτών χάραξιν τής μορφής τοΰ Ηφαίστου έπί τών εαυτών νομισμά
των *. Νΰν τά ΰδατα ταΰτα, ών χρήσις έγένετο καί έπί Παυσανίου,παρουσιάζονται έχοντα τάς έξής ιδιότητας. Είς ύψος
μικρόν υπέρ τήν θάλασσαν άναβρ.ύουσι δύο μεγάλαι καί δύο
μικραί πηγαί, έντός τοΰ πολλαχώς διερρωγότος τιτανούχου
βράχου θειούχων ύδάτων, θερμοκρασίας 26’,4—31° άναδιδόντων δέ τήν γνωστήν αηδή οσμήν τοΰ ύδροθειωμένου αε
ρίου (SH2), παραγομένου βεβαίως έκ τής άποσυνθέσεως θειού
χων μετάλλων έν βχθυτέραις διαπλάσεσι τής γής ευρισκομέ
νων. Κατά δέ τήν γεΰσιν προκαλοΰσι τήν αίσθησιν τοΰ άηδοΰς αλμυρού, ώ; ενέχοντα διάφορα άλκαλικά ΰδατα. Ώς
πρός δέ τήν γεωγνωστικήν έποψιν τοΰ εδάφους, τούτο συνίσταται τό μέν έκ κρυσταλλοφυοΰς τραχύτου, τό δέ έκ τιτα
νόλιθου, έκ τής συναφής δέ τούτων έκρέουσι τά θερμά ΰδα
τα. Τό πυριγενές τοΰτο τραχυτιάον πέτρωμα, έν ώ είσίν έμπεφυκότες κρύσταλλοι άστρίου καί μάρμαρυγίου, έξερράγη,
φαίνεται, διάπυρον κατά τήν τριτογενή περίοδον τοΰ ήμετέρου πλανήτου, σχημάτισαν διά τής άναδύσεώς του ρήγματα
είς τάς στρωματοειδεϊς διαπλάσεις τών πέριξ υψηλών ορέων,
έν οί; τά όμβρια ύίατά κατερχόμενα ε,ίς μεγάλα βάθη καί
ΰπείκοντα εις τον φυσικόν τών συγκοινωνούντων αγγείων νό
μον, άναβλύζουσιν εν τή χαμηλωτέρκ παραλία τής Βρωμολίμνης, φέροντα τήν έν τοϊς σπλάγχνοες τής γής κτηθείσαν
θερμότητα καί τάς δι’αύτής διαλυθείσας μεταλλικάς Ουσίας,
ών ενεκα καθίστανται έξόχως πραϋντικά εί; τούς χρονιών παθήσεων άνθρώπους.
Άλλ’ ελθωμεν ήδη καϊ είς τά τής ένεστώσης καταστάσεως
ύπό εποψιν διαμονής. Άφοΰ άπαξ παρεστράτησεν ή εύτραπελία, φιλίως παρασχοΰσα τό κράτος της τή επιστήμη καί
σοβχρότητι, άς έπωφεληθώμεν νά συμπλήρώσωμεν έπί τό
σκοπιμώτερον τάς περί Μεθάνων σημειώσεις μας..
Τά λουτρά, άτινα πρό ολίγου έπεσκέφθην τό τρίτον ήδη,
χάριν εκδρομής, καί ενεκεν τής πρός τήν πρωτεύουσαν γειτνιάσεως καί εύχερους συγκοινωνίας καί διά τό ίξοχον κυρίως
τής ιαματικής αύτών δυνάμεως διά τούς ρευματισμούς καί τά
δερμικχ νοσήματα, θέλουσι θχττον η βράδιον άποβή έν εύρυτέρφ κύκλφ πασχόντων εύεργετικά, άφοΰ μάλιστα κατά
τάς παρατηρήσεις τών έπαϊόντων ή άνθρωπότης τήν εύζωίαν
καί μαλθχκότητα έγκολπουμένη, άσθενεστέρα όσημέραι καθί
σταται καί πλειότερον πρός τά χρόνια νοσήματα επιρρεπήςΆλλά πρός άνάδειξιν τών λουτρών αύτών καί κτήσιν διε
θνούς φήμης, 'απαιτείται ταχεία καί δραστήρια τούτων βελ
τίωσες, ώς πρός τήν τελειοποίησή ιδίως τών λουτήρων, ίνα
οί λουόμενοι λούωνται έν άνέσει, πρός δέ καί πάσα νά καταβληθή προσπάθεια πρός εύμάρειαν τών παρεπιδήμων. Ή
τελειοποίησες δέ τών λουτήρων κατορθοΰται διά τής' αποκο
πής τών περί τάς πηγάς διερρωγότων μεγάλων λίθων, ίνα
σχηματισθή εύρ’-ς χώρος πρός έπέκτασίν καί βελτίωσιν αύ
τών καί, εί δυνατόν, όπως άνευρεθή τό κάθετον στόμιον
τών θερμών πηγών, πρός παρακώλυσιν τής απώλειας τών
έν τοϊς ύδασιν ευρισκομένων χρησίμων αερίων.
Επίσης, κατάλληλός φαίνεται πρός άνέγερσιν εύπριπών
οικήσιμων ξενώνων ή απέναντι τών πηγών χερσόνησος, διά '
μέν τής θαλάσσης άπέχουσα 300 μ. περίπου, διά δέ τής
ξηρά; 500 μ. περίπου, άπό τής κατ' ευθείαν.γραμμήν άπίναντι ηπείρου. Τό μέρος τοΰτο, όπερ μετά τίνος στενής χέρ
σου καί μικροΰ νησιδίου-μεταξύ αύτής καί τής ηπείρου κει
μένου αποτελεί’τήν Βρωμολίμνην (40 β. στρεμμ. έκτάσεως),
μεταχειρίζονται οί κάτοικοι τών πέριξ διά τά μικρά των
σκάφη. Τά Μέθανα, ώς λουτρά, είσί σήμερον ώς πρός τήν διαμο
νήν τά κ«λήτερα καί μάλλον, περιποιημένα. Μόνην έξαίρεσιν
υπό εποψιν απληστίας άποτελοΰσιν έν καιρω τών έργασιών οί.
απαιτητικοί λεμβούχοι.
I Ίδε Α. Δ»|*δίργή ηρ«γ>«τεί»ν nepi των έν Μιβίνοις όδίτων»
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Τό χωρίον κεϊται είς τό ύψωμα, άπέχον *| 4 τής ώρας. καί καλλιτέχνου, θά επίστευεν έκουσίως, ότι μετήγετο είς τήν
^Πρωτεύουσαν ό δήαος εχει διττήν. Τόν μέν χειμώνα την προϊστορικήν έποχήν τών μεγαθηρίων καί τών άλλων προ
Κουνουπίτσαν, το δέ θέρος τά Μέθανα. Οί παρεπιδημοΰντες κατακλυσμιαίων κτηνών·
—Δέν λείπουν ή έλέφαντες,’διά νά γείνη σωοτο ζό πανη
* έφέτος είναι συγκριτικώς πρός παρελθόντα έτη ολίγοι.
γύρι
! άνέκραξεν.
Καί αύτος ό Φαλέζ λείπει!
Άλλά πάραυτα ό Λϊ, έκτείνων τόν βραχίονα, τφ έδειξεν
Ώς λόγος προβάλλεται καί ή προσεχής ενέργεια τών δη
μαιρεσιών ή αύτή δέ άραιότης λουσμένων παρετηρήθη εφε- έν μέσφ εύρέος άδένδρου μέρους τής'πεδιάδος πλείστους λευ
κόφαιους όγκους. Μχκρόθεν ένόμιζέ τις, ότι έβλεπε τόσους'
■ τος καί είς τάς λοιπά; θερμας.
Έπιβιβαζόμεθα μετά τήν ένδεκάτην έπί τής «Μυκάλης» . βράχους.όχι τόσον διά τό άκίνητον αύτών,όσον διά τό χρώμα
καί διιυθυνόμεθα είς τήν πρός Β. τών Μεθάνων κειμένην νή των. ’Αληθώς, ήτο άγέλη ελεφάντων. Ή πεδιάς ητο οϊονεί
διαπεποικιλμένη έξ αύτών, έν διαστήματι πολλών μιλλίων.
σον Πόρον.
— Είδες λοιπόν καί ελέφαντας; ήρώτησεν ό Κυπριανός τόν
.
Αί».
(Έπεται τό τέλος)
Κινέζον, ένφ προητοίμαζον τά τής στάσεως διά τήν νύκτα.
"Ο Λϊ ίλλώπισε τούς μικρούς λοξούς οφθαλμούς τού.
Ό “Ιλτων παρατήρησε καί αύτός. Άλλ ’ όσον οξυδερκές·
καί άν ΰπήςξε τό βλέμμα του, ούδέν παριτήρησεν ύποπτον
•π
είς τά πέριξ τής κατασκηνώσεως.
— Δέν είναι τίποτε ί ειπεί. Άσπρόρρουχα θά έβαλε νά
Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
πλύνη
ό Κινέζος μέ τήν δρόσον!
■
(Μυθιστορία ΙΟΊΤΛΙΟΓ Β8ΡΚ- — Μετάφρασις Δ. I. Κ )
Μετ’ .ολίγον ή συνδιάλεξες επανελήφθη μεταξύ τών δύο
(Συνέχει·· ίδε προηγουμ. φύλλον)
συνενόχων, άλλά ταπεινή τή φωνή τήν φοράν'ταύτην.
— Δύναμαι ν’ άφαιρέβω τά φυσίγγια τοϋ τυφεκίου μου,
χωρίς
νά λάβη καμμίαν προσοχήν ! έλεγεν ό Πανταλάκκης.
Χγ
“Επειτα τήν στιγμήν, καθ’ ήν θά προσβάλη έλέφαντά τινα, .
ΣΓΝΟΜΟΣΙΑ
,θά πυροβολήσω όπισθεν αύτοΰ εις τρόπον, ώστε τό ζφον νά
S.
παρατήρηση τοΰτο. .. καί γρήγορα γρήγορα μάλιστα !
Μετ’ οδοιπορίαν μιας έβδομάδός, ή άποστολή έφθασεν
—Είναι ίσως πολύ λεπτόν δ,τι προτείνετι,παρετήρει άσθετινα χώραν, ήτις δέν ώμοίαζε κατ’ ούδέν πρός τούς τόπους,
νώς ό 'Ιλτων.
ούς πρότερον διήλθον, άπό τών σύνορων τήςΓρικαλάνδης.
—Μπά ! άφησε με νά τό πράξω, καί θά 'δής, ότς αύτό
Προσήγγισαν ήδη εΐς τήν σειράν τών όρέων,. άτινα πάσαν
αΐ περί Ματακίτ συλλεγεΐσαε πληροφορία», ύπεδείκνυον ώς τό θχλθη μόνο του ! έπανέλαβεν ό Νεαπολίτης.
Μίαν ώραν άργότερα, άφ’ής ήλθεν ίνα τοποθετηθή πλη
πιθανόν τέρμα, πρός ο κατηυθύνετο. Ή προσέγγισις είς τάς
ύψηλάς γαίας,ώς έπίσης καίείς τά πολυάριθμαρεύματα, άτινα σίον τών συντρόφων του ύπό τό σκέπασμα, ό Πανταλάκκης
κατέρχονται ίνα χυθώσιν έν τφ Λιμποπό, προανήγγελλον διά έφρόντισε νά άνάψη 1ν πυρεϊον, ίνα βεβχιωθή.ότι ούδείς είχε
τής Χλωρΐδος καί τοϋ Φαύνου πάσας τάς διαφοράς τούτων κινηθή. Τοΰτο τφ επίτρεψε νά βεβαιωθή, ότι ό Κυπριανός, ό
Βαρδίκ καί ό Κινέζος έκοιμώντο βαθεως. Οΰτω τούλάχιστον
άπό τών τής πεδίάδος.
.Μία τών πρώτων κοιλάδων, ήτις διηνοίγετο είς τά βλέμ έφαίνοντο.Άλλ’ έάν ό Νεαπολίτης ήτο πλέον προβλεπτικός.ματα τών τριών ταξειδιωτών, παρέσχεν αύτοΐς τό ανθηρότε θ ’ ανεγνώριζεν ίσως έν τφ ΐσχυρφ ρόγχφ τοΰ Λϊ έπίπλαστόν
ρου καί χαριέστερον θέαμα ολίγον, πρό τής δύσεως τόΰ ήλιου. τι καί ΰπουλον. .
Άμα τή ήμέρ? πάντες ήσαν έπί ποδός. Ό Πανταλάκκης
Εί; ποτα"μός,' τόσφ διαυγής,' ώστε ίβλεπέ τις πανταχου
τό βάθος τής κοίτης του, fyptt μεταξύ δύο λειμώνων, σμα- ήδυνήθη νά έπωφεληθή τής στιγμής, καθ’ ήν ό Κυπριανός
.ραγδίνων τό χρώμα.Δένδρα καρποφόρα, φυλλώματα ποικίλα είχεν άπέλθει πρός ·ςόν ρύακα, καί έκλεψε τά φυσίγγια έκ τοϋ
έστρών.νυον τάς κατωφερείας τών γηλόφων, οίτινες περικλεί- τυφεκίου του.Τοΰτο έγένετο έντός είκοσι δευτερολέπτων. fHto
ουσι τό λεκανοπέδιον. Ποος τό βάθος, ύπό τήν σκιάν τών εντελώς μόνος. Τήν στιγμήν έκείνην ό Βαρδίκ ήτοίμαζι τόν
υπερμεγέθων άρτοκάρπων (biobabs), ποίμνια ερυθρών άντι- καφέν, ό Κινέζος περτεμάζευε τά άσπρόρρουχα, Λτινα είχεν
λόπων, ονάγρων καί βουβάλων βόσκουσιν ήσύχως.'Άπωτέρω εκθέσει έν. τή νυκτερινή δρόσφ επί τοΰ γνωστού σχοινιού,τε
λευκός ρινόκερως, διασχίζων διά τοΰ βραδυκίνητου βηματι ταμένου μεταξύ δύο άρτοδένδρων. Άναμφιρήστως ούδείς τόν
σμού του εύρύ τι άδενδρον μέρος, διευθύνεται βραδέως πρός είχεν ίδή.
.Άφοΰ επήραν τον καφέν, άνεχώρησαν έφιπποι, άφήσαντες
τήν δχθην,τοΰ ύδατος καί εβρεμεν ήδη έκ χ«ράς έπί τή σκέ·
τά
*
ζώα ύπό τήν φύλαξιν τοΰ Βαρδίκ.
ψ« νά τό ταράξη, κυλίων έν -αύτφ τόν βάρκινον όγκον του. τήν άμαξαν καί
Ό
Λϊ
έζήτησε
νά
άκολουθήση τούς Ιππείς καί ητο ώπλε“Ηκουον αόρατον άγριμαϊόν τι ζφον, χασμώμενον εξ ώνιας
σμένος
μόνον
διά
τής
κυνηγετικής μαχαίρας τοΰ κυρίου του.
ύπό τιναί λόχμας, λεγεώνες δέ πιθήκων κμτεδίωκον άλλή
Έν διαστήματι ήττονι ήμισείας ώρας, οί κυνηγοί εφθαλους διά μέσου τών δένδρων.
Ό Κυπριανός καί.οί δύο σύντροφοί του έστησαν έπί τής· σαν είς τό σημεϊον, εΐς δ τήν παρελθοΰσαν εσπέραν είχον ίδεϊ
κορυφής τοΰ λόφου, ίνα άποθαυμάσωσι τό θέαμα ίκιϊνο, τό τούς ελέφαντας. Άλλά τήν ήμέραν ταύτην έδέησε νά προτόσφ καινόν δι’ αύτούς. Άφικνοΰντο τέλος έν μιφ τών παρ βώσιν ολίγον άποτέρω, ίνα τούς συναντήσωσι καί άφιχθώσιν
θένων έκείνων χωρών, ένθα τό άγριον ζφον—ό άστατος ού εΐς εύρύ τι άδενδρον μέρος, τό όποιον ήπλοΰτο μεταξύ τών
τος κύριος τοΰ εδάφους—ζή τόσον ευτυχές καί τόσον έλεύθε- προπόδων τοϋ όρους κάί τής δεξιάς όχθης τοΰ ποταμοΰ- .
Έν τή καθαρφ καί δροσερφ ατμόσφαιρα, φωτιζόμενη υπό
.ρον, ώστε ούδένα νά ύποπτεύηται κίνδυνον. Ό,τι ητο εκ
πληκτικόν δέν ήτο απλώς ό άριθμός. κχί τό ήρεμον τών ζφων τοΰ άνατέλλοντος ήλιου, επί τάπητος έξ άπεράντων λειμώ
τούτων, άλλ’ ή καταπληκτική ποικιλία τών άγρών, οίτινες νων έκ λεπτής πόας,άπαντος ύγροΰ ετι έκ τής δρόσου, φυλή
έξετείνοντο είς τό μέρος εκείνο τής Αφρικής. Είχον άληθώς τις ολόκληρος ελεφάντων—διακοσίων έως τριακοσίων τουλά
σκεφθή περί μιας τών καινοφανών έκείνων όθονών, έφ’ών εί; χιστον^— προεγευμάτιζιν. Οί μικροί έσκίρτων τρελλώς πέριξ »
ζωγράφος θά ένησχολεΐτο να συγκέντρωση έν είκόνι-μικοφ, τών μητέρων των ή έθήλαζον ήσύχως.Οί μεγάλοι μέ τήν κε
φαλήν έπί τοΰ εδάφους,τήν προβοσκίδα κινουμένην ρυθρικώς,
πάντας τούς κυ'ριωτέρους τύπους τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου.
’Ελάχιστοι άλλως τε κάτοιάοι ύπήρχον. Οί Κάφροι, είναε ένέμοντο τήν πυκνήν χλόην τοΰ λειμώνος Πάντες σχεδόν έρ·
άληθές’, έν μέσφ τών άπεράντων έκείνων χωρών-δέν δύναν ριπίζοντο μέ τά μεγάλα ώτά των,τά όμοια πρός δερμάτινα;,
ται νά ώσιν ή λίαν διεσκορπισμένοι έπί τοΰ έδάφους των. χλαίνας, άς άνεκίνουν ώς τά ινδικά punkas.
Ύπήρχεν-έν τή ειρήνη τή; οικογενειακής εκείνης ευτυχίας
‘Ητο οθεν τούτο σχεδόν έρημον.
Ό Κυπριανός άρκούμενος είς τά ένβτικτά του, ώς σοφοΰ πράγμά τι, τόσον ιερόν, ούτως είπεϊν,ώστε ό Κυπριανός βα-
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θί'ως «υυικινήθη χαΐ ίζήτηβί παρά τών συντρόφων του νά πα
*
ραντηθώσι της προσχίδιασίβίσης καταστροφής.
— Πρός τί νά φον«ύσω[Λ»ν τά άβλαβή ταΰτα πλάσματα ;
tint. Δεν είναι προτιμότερου νά τά άφήσωμεν ήσυχα έν τή
ερημίφ των ;
Αλλ ή πρότασις, πλέον ή ώς αφορμή, δεν ήδύνατο νά ή
αρεστή τφ Πανταλάκκη.
— Πρός τί ; επανέλαβε γελών σαρδώνιον. Διά νά γεμίσωμεν τά θυλάκιά μας,προμηθιυόμενοι μερικά καντάρια έλεφαντόδοντος! Τά χονδρά αύτά ζφα σας προξενοΰσι φόβον, κύ
ριε Μερέ;
Ό Κυπριανός άνέσεισι τούς ώμους, χωρίς νά θελήσγι νά
τόν μεμφΟή διά τήν ίταμότητα ταύτην. Έν τούτοις, ότε είδε
τόν Νέαπολίτην καί τον σύντροφόν του έξακολουθοΰντας νά
προχωρώσι πρός τόν λειμώνα, τούς ήκολουθησεν.
—Κατφκνισα δύο ετη έν τή νήσφ Κεϋλάνη ώς ακόλουθος
κυνηγών, άπήντησεν απλώς μετά τής πασιφανούς ίκείνης έπιφυλάξεως, ήν έτήρει πάντοτε' περί παντός άποβλέποντος
εις τήν βιογραφίαν του.
—Ά 1 Καί δέν δυνάμεθα τάχα νά συλλάβωμεν ενα ή δύο
έξ αύτών 1 άνέκραξεν ό "Ιλτων. θά ήναι κυνήγι πολύ διασκεδαστικό.......
—Ναι, καί όσφ γι’αύτό τό θήραμα, 0 αξίζ·^ περισσότερον
τής πυρίτιδος, ήν δ’ άπαιτήση, προσέδηκεν ό Πανταλάκκης.
Δύο χαυλιόδοντες έλέφαντος άπαρτίζουσι καλόν κέρδος καί 0ά
δυνηθώμεν εύχερώς νά τοποδετήσωμεν τρεϊς τέσσαρας δωδε
κάδας όπισθεν τής άμάξης ί... Εεύριτε,σύντροφοι, ότιδέν θά
έχωμεν πλέον νά πληρώνωμεν τά έξοδα τοΰ ταξειδίου !
—Αύτό είναι μία ιδέα καλή ! άνεφώνησεν ό "Ιλτων. Διατί δέν τήν δοκιμάζομεν αύριον πρωί, πριν ή έξακολουθήσωμεν τήν πορείαν ;
Συνεζήτησαν το ζήτημα. Έν βραχυλογία άπεφασίσθη,ίνα
άρωσι τήν κατασκήνωσιν κατά τά χαράγματα καί άπέλθω-
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σιν, όπως δοκιμάσωσι τήν τύχην πλησίον τής κοιλάδος, έν ή.
θ’ άπήντων έλέφαντας.
Άφοΰ έγένοντο ταΰτα καί τό γεΰμα ταχέως ίπερατώθη,
πάντες απεσύρθησαν ύπό τό σκέπασμα του οχήματος, πλήν
τοΰ Ιλτωνος, όστις, ένεκα τής φυλακής τής νυκτος εκείνης,
ώφιιλε νά μείνη πλησίον τής πυράς.
Παρήλθον σχεδόν δύο ώραι, καθ’ &ς ήτο μόνος, καί ήρ—
ξατο ν’ αποκοιμάται, δτε ήσθάνθη εαυτόν έλαφρώς ώθούμεμενον εις τόν αγκώνα.“Ηνοιξε πάλιν τούς όφθαλμούς.Ό Πανταλάκκης ίκάθητο πλησίον του.
—Δέν δύναμαι νά κοιμηθώ, καί σκέπτομαι, ότι καλόν θά
ητο νά μοί έκαμνες συντροφιάν, είπεν ό Νιαπολίτης.
— Αύτό θά ηναι πολύ ιύχάριστον είς σέ, άλλά δι’ εμέ ώραί
τινες ύπνου δέν θά η σαν άσχημοι, άπήντησεν ό "Ιλτων άνακλαδιζόμενος- Έάν θέλετε, δυνάμεθα εύχερώς νά συμβιβασθώμεν. Λαμβάνω τήν θέσιν σας καί σείς φυλάξατε τήν ΐδικήν
μου εδώ !
— "Οχι... Μείνατε!.... “Εχω νά σας ομιλήσω, έπανέλα·
βεν ό Πανταλάκκης δι’ ύποκώφου φωνής.
Παρετήρησε γύρωθεν αύτοΰ, ινα βεβαιωθή, άν ήσαν μόνοι
καί ύπέλαβεν:
— Έχετε έως τώρα κυνηγήσει ελέφαντας;
— Ναί, άπήντησεν ό "Ιλτων, δίς.·
— Έ λοιπόν ! Ξεύρετε πόσον τό κυνήγιον τοΰτο είναι επι
κίνδυνον ! Ό έλέφας είναι τόσφ νοήμων, τόσφ πανούργος,
τόσφ καλώς ώπλισμένος! Είναι σπάνιον ό άνθρωπος νά μή
καταβληθή έν τή κατ’ αύτοΰ πάλη!
— Καλώς! Όμιλεϊτε διά τούς άνεπιτηδείους ! άπήντησεν
ό Ιλτων. Άλλά μέ μίαν καλήν καοαμπίναν, γεμισμένην μέ
έκρηκτικάς σφαίρας, δέν είναι κανένα μεγάλο πράγμα,διά νά
φοβήταί τις.
(’Ακολουθεί)
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νέλθη τοΰτο, ώ ί (χή γένοιτο, ανακράζει 1 έξαλλος! αποτρο
πιάζεται ! δέν αντέχει!
Έπί τοΰ προχιιριενου.
Δύο θανατικαί άποφάσεις έξενεχθεϊσαι έσχάτως, ή μέν έν
Τή 31 Ίανουαρίου 1804 έκαρατοριήθη«αν εν Γαλλία, ή
Γαλλία κατά τών δραστών τοΰ έν Gourbe-voie έγκλήματος
έν οίς ενέχεται καί τις γυνή, ή δέ έν Έλλάδι κατά τής φο· [λήτηρ καί θυγάτηρ Brazier, έπί αναιρέσει τοϋ συζύγου και
νευσάσης μετά τοΰ εραστοΰ αύτής τόν σύζυγόν της καί το- πατρός αύτών.
Τή 16 Μαίου 1807, έκαρατοαήθη η νεάνις Jarnet, υπη
ποθετησάσης ειτα αύτόν έν τοίς σιδηροδρομικοϊς ράβδοις τής
ρέτρια,
διότι άπέκτεινε τήν κυρίαν της.
γραμμής Πειραιώς—Αθηνών, όπως κάλυψη τό έαυτής έγΤή
15
Ιουλίου 1807, ή κόρη Limousin, κατηγορηθείσα
.
*
κλημ
δικαίως διακατέχουσιν έν συγκινήσέι τό τε κοινόν
τών Παρισίων καί τών Αθηνών, άν θέλη ή ού άποφασισθή έπί φόνφ καί απάτη.
Τή 16 Μαίου 1808, ή Αικατερίνη Bonhour έκαρατοή έκτέλεσις τής θανατικής αύτών ποινής.
Έν τούτοις ό χρόνος παρέρχεται, τό κοινόν φρονεί ότι ή μ,ήθη ρ.έ ενδύματα άνδρός, καταδικασθεΐσα . έπί τριπλή αν
αύστηρότης τοΰ νόμου κατά τάς παρούσας έγκληματικάς πε θρωποκτονία·
Τή 22 ’Ιουνίου 1813, ή γυνή Perchetle έξετελέσθη μετά
ριστάσεις θά λάβη σάρκα καί όστά, οί δέ αρμόδιοι άναβάλλουσ; ν’ άποφασίσωσι τίς οίδε ύπό ποιων λόγων ή ενστίκτων τοΰ συζύγου της έπί απόπειρα δηλητηριάσεως.
Τή 31 Δεκέμβριον 1816, ή κόρη Hebert, έπί απόπειρα
κωλυόμενοι.
Καί έχουσι δίκαιον, διότι ή περίστασις αύτη δέν είναι έκ δηλητηριάσεως.
Τή 23 Αύγουστου 1817 ή γυνή Willautne μετά τοϋ συ
τών κοινών, ούδ’ έκ τών παρερχομένων εύκόλως, καθότι ή
ζύγου της έπί απόπειρα φόνου.
ιστορία ιδού τί μας λέγει:
Τή 24 ’Ιανουάριου 1824, ή χήρα Lecoffe, έπί φόνωκαί
Έρώτησις. Νά καρατομηθή ή γυνή ;
κλοπή.
Άπάντησις. Είναι τόσφ σπάνιαι αί γυναικεϊαι έκτελέΤή 20 'Ιανουάριου 1852 ή γυνή fichon, 32 ετών, επί
σεις!!!...
παιδοκτονία.
Τοΰτο μόνον αρκεί νά διαιώνιση τήν έκτέλεσιν τής θανατι
Έκτοτε ούδεμία έν Γαλλία άνήλθε τό ίκρίώμα. "Ωστε ή
κής ποινής έν Παρισίοίς μέν κατά τής γραίας Βερλάνδ, έν
γραϊα
Berland θά προστεθή είς τήν πένθιμον ταύτην σελίδα
Άθήναις δέ κατά τής μεσήλικος Ελισάβετ Σκριβάνου.
Ποσάκις έν Γαλλία γυνή άνήλθε τό ικρίωμα; Σπανίως. τών γυναικοκαρατομήσεων ;
Αμφίβολον.
‘
Μόλις δέκα άριθμοΰνται άπ’ αρχής τοΰ φθίνοντος αίώνος, ή
Έν Έλλάδι πόσαι τοιαΰται καρατομήσεις έγένοντο άπό
δέ τελευταίως γενομένη έγένετο κατά τάς άρχάς τής δεύτε
ρας Αυτοκρατορίας. ’Ενφ άνδρες γέροντες, μεσήλικες καί τών αρχών τοϋ τρέχοντος αίώνος;
Μίαν τοιαύτην μόνον έπληροφορήθημεν γενομενην ίν Ά
έφηβοι αναρίθμητοι.
’Ιδού βαρυπενθής σημ.είωσις τών εκτελέσεων τούτων, καί θήναις πρό 30 ετών περίπου. "Ηδη θα έκτελεσθή ή δράστης
φρίξατε ώ γυναίκες! διά τήν άποκεφάλισιν τών συντρόφων τοΰ φοβεροΰ έγκλήματος τοΰ ΙΙειραιώς—Αθηνών;
Αμφίβολον.
σας, άς τοσούτφ μέν μισείτε έν τή ζωή, τοσούτω δέ συμπα
Άνθρωπότης ! πόσον ατελής είσαι μετάτοσαύτην πρόοδον
θείτε έν ταϊς δειναϊς περιστάσεσι αύτών !
τοσούτφ
πομπωδώς καί κωμικώς διατυμπανιζομένην !
Πάσα γυνή άντίζηλος πρός άλλην γυναίκα, παντοίοις μέΉ
ύπαρξιςτητγυναικός
έσεταίσοι πάντοτε αινιγματώδης'
σοις ζητεί νά τήν καταβάλη, αποφασίζει διά μιας ύπογρα•Ροΰς
φής της νά στείλη αύτήν είς τό ικρίωμα, άμ’ ώς αΰτη λ

Α’.

Τόν Ξέρζη ίδρωτας έΛουσε χρύος '
—νίυδούς μήν έΛεγε πώς 'ποΛεμοΰσε; —
χαί έΛαβε ή όψη του χρώμα νεκρό...

ΒΛέπω τή ΘάΛασσα -τής ΣαΛαμινος
—Σέ ποϊα χρόνια μας μέ παραφέρνει,
καί ποια όνειρα δέν μου γέννα I

Τόν Ξέρζη ίδρωτας έΛουσε κρύος'
... κι’ αυτός, ποϋ ή ΘάΛασσα δέν τόν χωρούσε
μ' ένα μονόζυΛο φεύγει μικρό!

ΒΛέπω τή ΘάΛασσα τής ΣαΛαμϊνος
■ γαΛαζοχύματη νά γΛυκοδέρνη
τά άκρογιάΛια της τά ταπεινά.

X

X

Β’.

Ή άΛΛαις θάΛΐισσαις σχδφτουν 'μπροστά σου'
'ντρέπονται, ΘάΛασσα, νά σέ θωροΰνε·
έμπρός σον είν’ αγαραις χαί ταπειναΐς.

Ή άΛΛαις θάΛασσαις σκύφτουν ’μπροστά σον.
Καρδιαίς ποΰ τάγια σου δέν χτυγκινοΰνε
νερά, είνε κίβδηΛαις, μηδαμιναϊς !·

'Άπό τά 'μάτια μου ό Λόφος φεύγει
κ' οί παΛηοί χρόνοι μας άπό τό νον μον,
καί βΛέπω άντίκρν μου πΛάχα Λευκή.
Άπό τά 'μάτια μου ό Λόφος φεύγει...
Ποιος νάνε ό κάτοικος τοϋ άντικρυνοϋ μον
τάφου; Ποιόν νάχουνε θαμμένο έκεΐ;

X

X

1'ΐά ’.πές μου, ΘάΛασσα, πόσα καράβια
τοϋ Πέρσου 'φεύγανε 'ς τά κύματά σου
'μπρός ’ς τών πατέρων μον τ' άρηό κουπί;

Λυό φοραΐς ένδοζη τής ΣαΛαμϊνος
ΘάΛασσα, ή πρώτη μας 'ς τά κύματά σου
ή δόζα'χΛείστηκε, ή &ΛΛη... έδώ.

Γιά πές μου, ΘάΛασσα, πόσα καράβια
'κατάπιαν τάβνθα τά 'σωθικά σου ;...
χΜιαις, βάρβαροι, φοραΐς 'ντροπή !

Λυό φοραΐς ένδοζη τής ΣαΛαμϊνος
ΘάΛασσα.—Τάφε μου τά έίθινά σου
στήθη γιά άνοιζε μέσα νά ίδώ.

X

χαί πΛάγι μον θωρώ τό Λόφο
όπου το θρόνο του μέ 'περηφάνεμι
ό Ξέρήης έστησε νά ΐδή τή μάχη;
ΆΛΛά καί πΛάγι μον θωρώ τό Λόφο...
Μά, σάν (βρόντησαν βαθηά τά Ουράνια,
σΆν άντηχήσανε οί γύρω βράχοι, .
χ -

X

·

Τό 'μάτι, όΛόφωτο, τήςφαντασίας
βυθίζω ’ς τάχαρο καί κρύο χώμα·
'ζανοίγω σύννεφα άπό καπνό.....
Τό 'μάτι 'ζέτρομο τής φαντασίας
τοΰ Καραϊσκου μας θωρεΐ τό σώμα....
,ΚΛαίει τό 'κάτι μον, καί εγώ... ‘ζυπνώ !
Ιούνιος, 1891.

‘Ηλ. ΟΙ
*.

— Ή ικλογικί, χίνησις ίπί ταϊς δημαιρβσίαις πανταχοδ τής 'Ελλάδος
ξατο μετά τής σονήβους ζωηρότητος. Έν Άβήναις, δπου.καί αν στρέψη τις.
βλέπει κατά (ήή»ος τών γωνιών πολυποίκιλα ίκλογικά προγράμματα μέ τά
ονόματα, καί ενίοτε, επί τό καλαισβητικώτερον, μί τάς εικόνας τών Υποψη
φίων. Τουλάχιστον, αν δέν έχωσιν άλλο τι σπουδαιότερον άποτέλισμα, χρησιμεύουβιν ώς δείγματα τυπογραφικής φιλοκαλίας!
— Εις με-ζίστης απρονοησίας έ'ργον προίβησαν οί χ.κ.μηγανιχοίτοϋ Υπουρ
γείου τών Εσωτερικών. Έκρήμνισαν ολόκληρον τόν τρούλον τής άρναιοτά·
τη? εκκλησίας τοΰ Δαφνιού, ίεροΰ κειμηλίου, χαΐ την άτήκαν εΐς τήν διάκρισιν
τοΰ ελευσομένου χειμώνος οϋτως ήμιερειπωμένην. Άνεμένομεν πλείονα στορ
γήν πρός τά χριστιανικά αρχαιολογικά μνημεία τών Άβηνών,εΐς 2 κατά μέγα
μέρος στηρίζεται ή εβν. δόξα.
— Εγένετο προχθές ή ΝΘ’ χλήρωσις τών λαχειοφάρων δμολογιών τής
Έβν. Τραπίζης. ΈκληρώίΙησαν δέ οί ΐξής αριθμοί: 80,111 — 96.803 —
21,704 — 91,944 — 29,967—76,719— 116.061 —95,862—24.419- Τόν
α' αριθμόν, κερδίζοντα, ώς γνωστόν, 100,000 δρ-, εχέρδισεν εϊς Εδραίος έν
Βιέννη, κάτοχος, ώς λέγεται, δισχιλίων μετοχών.
— Σεμνή τή 19 λήγοντας ίορΉ) έγένετο iv τώ άρίστφ παρβεναγωγείιρ Χΐλ
επί τη ίξηχονταετηρίδι τής ίδρόσεως αύτοΰ.
—‘Η προσεχής εσοδεία τής σταφίδος 6’άνέλβη ίσως εις 360 ίκατ-, ήτοι
25 % επί πλέον τής περυσινής.
’
.
— Τή 10 Ιουλίου γενήσεται iv Μόσχφ συνέδριου τών Ρώσσων Ιεραποστό
λων. Παραχαβήσουσιν Υπέρ τούς 590.
— Ό βασιλόπαις Γεώργιος, τό ατρόμητο βασιλόπουλό μας, άφίχετο μό
νος έξ Αγίου Φραγκίσκον εΐς Σικάγον χαΐ ε’τα εΐς Νέαν 'Γάρχην ώς κόμης
Φόλστερ- Προσεχώς άφικνεϊται είς Ευρώπην.
— Στρώννυται προσεχώς διά ξυλου.ή όδός Σταδίου, χάριν δοκιμής. Και
ρός τέλος νά αποφασισθή τι δριστικόν, Γνα έχωμεν καί μίαν ίδόν ανεκτήν.
— Αί «Σπέτσαι» άποπλέουσι λίαν προσεχώς είς Τουλείν.
— Ό δούξ τής Φορτλάνδης πολλής δεϊται έχτιμήσεως εκ μέρους τών δη
μοσιογράφων. Εχει την ιδιοτροπίαν νά είναι συνδρομητής όλων τών εφημε'-ων τοϋ κόσμου, δαπανών πρός τοΰτο χατ’ έτος 40.000 φρ· Άλλα τόσα
ει διά νά κατατάσση, δένη χαΐ φυλλάττη τά φύλλα ταΰτα. Χαρά στην Υπο
μονή του!...
— Σήμερον άποπλέει έκ Πειραιώς ή βασιλική θαλαμηγός «Σφακτηρία»
γέρουσα τόν βασιλέα καί τόν βασιλόπαιδα Νικόλαον Γνα παραστώσιν είς τά
εγκαίνια τοΰ σιδηροδρόμου Μύλων-Τριπόλεως.

S

— Ή λύρα τοΰ Γέρω-Νικύλα. Πολύς συνωίεϊτο κόσμος τά παρελθόν
Σάδδατον ε’ν τω ίεάτρω τής « Όμονοίας» παριστανομένου,' τό πρώτον ήδη.
νέου κωμειδυλλίου τοϋ γνωστού ποιητοδ κ. Δ. Κόκκου. Ή περί τούτου, ώ;
κωμωδιογράφον, ε’κτίμησίς μας κατ' ούδέν εκ τοΰ νέου έργου του έμειώβη.

'Εάν λάδωμεν ύκ' δψει ότι δλσ, πλοκήν, φσμαΤ», μουσική», γύμνασιν ήβοποιών μόν-ις «ύτός διεξήγκγεν. ή κρίσις ήμών δεν ούν«ι«ι ή »ά είναι λίαν
ευνοϊκή, χαδ' ήν έπογήν μάλιστα τό πενιχρόν άλλως δραματολόγιόν μας, έπί
δακτύλων μόλις μετροόμενα έργα ίλληνικά έχει νά έπιδείξη. Ή Υπόδεσις
στηριζομένη έπί δίστιχου παροιμίας, πολλή» έχει τ^ν ομοιότητα πρός τά
«Χρήματα», διήγημα τοΰ κ-. Άγγ. Βλάχου όπερ δμως ό χ. Κόκκος ουδέ
ποτε, κατά τήν ομολογίαν Του, άνέγνωσεν. "Εχε: βεβαίως τό έργον του ελ
λείψεις τινάς ώς πρός τήν έποψιν τής δραματικής τέχνης, εΰχης δ ’ ίργον θά
ήτο Sv μερικά μέχρι «ορτικότητος ακαλαίσθητα λογοπαίγνια εξοδελίζοντο,
πρό; άνακούφισιν τών ώτων μας. Ή μουσιχή είναι χαλλίστη, χαίτοι δέ» δεαχρίνεται επί ' ποικιλία. Τό πρώτον, όπερ καί έν τέλει επαναλαμβάνεται,
ασμα, ώς χαΐ τό παθητικόν νανούρισμα, όπερ παθητιχώτερο» κατέστησε» ή
γλυκεία, εύστροφος χαΐ έλκύουσα φωνή τής κ. Κωνσταντινοπούλου—ήτις,
ώς μετά πλείσ«[ς εΰχαριστήσεως άντελήφθημεν, βαίνει έπί τά ίχνη τής κ.

Άθανασοπούλου—ήοεσαν πολύ. Ό αμίμητος κωμικός κ Παντόπουλος ό
αΰτό; πάντοτε. 'Εχάστη λέξις προφερομένη με τόν ιδιόρρυθμον εκείνον τό
νον, οστις ϊόσω δημοτικό» τόν καθιστά, έχάστη χίνησις άφιλης όσον καί κωμιχωτάτη , εΐσΐ καί εΐς λόγος θυμηδίας καί εκρήξεως άτελεντήτων γελοίτων,
μία επιτυχία σώζουσα χαν τά μετριιότερα τού έργου μέρη ό κ. Ζχνος λαμ
πρός. ώς μαθητής. Ή 6’ πράξις άντιθέτως πρός τήν α' και γ' διεκρίθη διά
τή» χλιαρότητα’τής δράσεως. Ή δέ Υπόδεσις, έξόχως κοινωνική, βάοτν έχει
τό έξής δίδαγμα: Ή ευτυχία δέν έγκειται ίν τιρ πλούτω, άλλ’ έν τή οικογε
νειακή ευδαιμονία, ητις σπανίως συμβιβάζεται μέ τόν χρυσόν. Ή χαρά εύρίσκεται εΐς τά τέκνα χαί,δχι εΐς τά παλάτια. Ήδουλεχά δημιουργεί τή»
ευτυχίαν, καί ή φτώχεια ε’ναι τότε γλυκεία, πολύ προτιμωτέρα όλου τοϋ
χρυσοΰ τοΰ κόσμου.
Τό κοινόν μετ’ εύλογου ένθουσιασμοϋ έκρινε τό έργον, όπερ εν συνόλω ι\ναι κάλλιστόν, πάντως δέ θά χαταστή δημοφιλέστατον, όπως δημοφιλής εί
ναι καί ό εύθυμος, & ζωηρός ποιητής του.
;
— 'Ελληνικό; μελοδραματικές θίασος. 'Έν έκ των επιτυχών Υπαι
θρίων φετεινών θεαμάτων παρέχει καί ό έν τφ θεάτρω Όρφανίδου Μελοδρα
ματικός θίασος, δστις είναι γέννημα τοΰ πρός σύστασιν αύτοΰ σχόντος τί,ν
πρωτοβουλίαν κ. ΚαραγιάννηΕίναι πράγματι άξια επαίνου ή προθυμία τοΰ έν λόγω κυρίου, ατρύτον;
καταβαλόντος κόπους, Υπέρ τής ώς ένεστι κάλλιον συγχροτήσεως τοΰ θιάσου
τούτου, δστις ευαρεστεί καί πολλά διά τό μέλλον Υπόσχεται.
Καί άλλοτε έν διαφόροις πόλεσι τής άνατολής παραστήσας, ειλικρωώς
ΐξετιμήθη Υπό τών έχε?_δμογενών, άναδειχθε'ις Υπέρτερος τών προσδοκιών
των. Έκτοτε σχεδόν ήτο εν ίποσυνθέσει. μετά τήν εΐ; Μιλάνον μάλιστα άναχώρησιν του λαμπροΰ Υψιφώνου κ. Αποστόλου, τοΰ έκεί άριστα εύδοκιμοίντος· συνεπλήρωσεν δμως ό χ. Καραγιάννη; τό άπομεΐναν προσωπικόν
διά της προσλήψεως νέων καλλιτεχνών, ούτω δέ χατορθώθη νά παρουσίασή
και πάλιν εδπρήσωπος, ό πολλής Υποστηρίξεως άξιος θίασος οΐτος.

Η ΦΥΣΙΣ
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'Ήρξατο τών παραστίκων άπά τίνος οιί τοΰ σΚονρέω; τη: Συδίλλης»,
άλλά και έλληνιχα ώ; μανθάνομεν, ϋργβ t/f. ΰπό μελέτην. Καί ή α 'ΓπνΟ·.
δάτι;» δέ ίπιτυχΰ»; παρεοτάβη. ήρεσαν δέ πολύ ή ίιψίρωνο; χ. ΙΙαλαιολόγου,
<Χ δέ τών «νδρώ» δ ύψίφωνος χ. Κοχχι'νη; χαί ό δεδοχιματμένος βχθύφωνο;
χ. Μαντζάρας, Ό χορό; (Coro) είναι χάλλιστος, συγκείμενο; έξ είχοσάδο;
άοιδών, νι.ό τήν όδηγίαν τον μουσιχοδιδασιάλου χ. Λαμπελίτ.
Σχοποϋντε; νά παραχολουθόσωμεν χατά τα; πχραστχσεις τόν εύέλπιδα
Μελοδραματικόν, βίλομεν παραθέτει χαί αναλύσει; τών έκλικτοτέρων έργων,
προσφέροντε; οΰτω ού σμικράν υπηρεσίαν ει; τού; φιλομούσους τή; "Φύσεω;»
άναγνώστας.
·
Αί».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
-Η ΕΚΡΗΞΙΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
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Ανέχομαι τήν βίαν ίσως,
άλλ' όχι χαί τόν όόλον,
πρός τήν πλάνην &! τρέφω μίσος,
πλήν συμπαθώ τόν <pt.6or·
Τάς Αθήνας ποσώς Mr θέλω,
ένώ άριστά στόν Βόλον ζώ,
εζ ου βραβεία στέλλω.
Τάς άράς σας όιώχω, πώ! πώ !
βλασφημίας πλήν ούχί,
Κ' έπι τέλους ώς βόέλλα στόν Βάκχον
είς τόν βοδνχαί είς πάντα.βράχον
προσκολλώμαι έν ψυχή·

οβ. Προς βυμπλήρωβίν
θέσατί είς τόν πυθμένα μεγάλου τινός ύδλίνου άγγείου πι·ριέχσντος ΰδωρ μικράν φιάλην πςριέχουσαν ερυθρόν οίνον, χε·
I προλήψαις τοΰ χόσμου
κλιισμένην διά φελοΰ φέροντος λεπτήν όπήν κθιτά τόν άςονά
.
τυράΓνοι'τής ψυχής,
του. Είναι γνωστόν, ότι συνεπείς της διαφοράς της πυκνόό κόσμος σας λατρεύει
τητος τών δύο ρευστών τό ύδωρ θά είσχωρήση είςτήν φιάλην
κίκί θα έκτοπίση τόν εν αύτη οίνον, δστις ώς ίλαφρότερος θα
Νά συμπληρωθή τό άνω τετράστιχον γνωστού ποιητοΰ,
λάβη την πρός την έπιφάνιιαν τοΰ ΰδατος διεύθυνσιν έν σχή· διά τής προσθήκης τού τελευταίου στίχου καί τίς ό ποιητής.
μάτι καπνού.
S7. Αογοπαέγύεον
Είς ποίον χωρίον τής 'Αττικής ό ήλιος μένει έν τή αύτή
θέσει όταν δύη ;

38. Αογόγρεφος
Γή. ράσα, Π ασοι, Δ οίνον.
’Αραβικός "Ιππος .
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49. Αίνιγμα. Ιωνία—Ι-—ών—'ία.
Έλυσαν αύτό οί ίξ Αθηνών 1ω. Δημητρόπόυλος χαί. Περικλής
Δενδόπουλος.
50. Αίνιγμα. V—αέ—νά = "1·αενα
Έλυσε» αύτό ό έχ Καρδίτζης κ. Π. I. Κουτρουδίλης.
51. Έρώτησις. Ό "Μ
*αγνςς.
Οδδιίς ίλυσεν.
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΙΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
I. Δ. Κέρκυραν. Συνδρομή οας έλήεδη Ευχαριστούμε». Άπόδειξιν χα
νέαν αγγελίαν σάς άπεστείλαμεν. Αινίγματα στέλλετε έγχαιρότερον. "Εχετε
καιρόν. — Α. Γ. Δ. Άδραμύτιο». Διεύθυνσίς σας ήλλάγη. 'Εντός ΙΟον
φύλλον θά εΰρητε αγγελίαν χαι σημείωσ/ν μα;. — Α· Ρ. “Αρταν. Σάς ίγράψαμιν λόγον βραδύτητος. Στέλλονται αύτήν εβδομάδα. ΓΙλείονα ταχυδρομι
κά;. — I. Ρ, Σΰρον. Επιστολή μετά 3 ®ρ· έ-λήφθησαν. Έλυπήθην επί
αποτυχία. ΔύνααΟε έπιστρέψητε αυτά. — ΐί. Μ. Λευκωσίαν. Συνδρομη-

Τό φαινόμενον τούτο δύναται'τις νά παρουσίαση ύτό άλ·
.λοίαν μορφήν,δυναμένην νά παραστήση ήφαίστειον έν σμικρφ
έκρηγνύμενον.
Σχηματίσατε έν τφ άγγβίφ,ώς έμφαίνεται έν τφ ήμετέρφ
σχήματι διά μέσου πορσελάνης ;η γύψου σχήμα ορούς παριστώντος ήφαίστειον καίύπ'αύτό κρύψατε τήν φιάλην σας,ίνωθι τής-όποιας άφίνετε λεπτήν όσην, δι’ ής ν’ άνέρχηται
βαθμηδόν ό οίνος. Αΰτη θ’ άποτελή τόν κρατήρα τοΰ ήφαιστείου. Κινήσατε
*
ελαφρώς τό έν τφ άγγείφ ύδωρ, τό όποιον
οΰτω θά μετακινή τήν γραμμήν τού κατά μικρόν'έξερχομένου
οίνου καί θά φαίνηται ώς νά κίνήται ύπό τού άνεμου καί θά
έχητε εικόνα έν σμικρφ τής έκκρήξεως τοΰ ηφαιστείου δρόυς
Βεζούβιού·
· -

A 1ΝΙΓΜΑΤΑ
35». Αίνιγμα.
Τών βασιλέων εΐιιαι στέμμα
' χαί είς παντός θνητού τό βλέμμαενυπάρχω ασφαλ&ς
Όπου βωβότης, βέλος, βοή,
ή δύναμΐς μου πάσα οίχεί,
θά μέ
<Γ άχριίώχ
χαί εΐσ χάθε Ανθρώπου βήμα,
έχτός άνβαίνή πρός τό μνήμα.

ταΐ ίνεγράφησαν. Σειραί άπεσ-άλησαν. Σάς έγράψαμεν καί άπεστείλαμεν
αποδείξεις. — D Ρ. F. Braila. λ α; ενεγράψαμεν και άπεστείλαμεν σει
ράν δ' διους. Στείλατε συνδρομήν — Η· Οΐχ ’Ενταΰθα· Ζητηθέντα φύλλα
στείλατε παραλαδητε πρό; αποφυγήν ταχ. έξοδων.— Μ. Θ. χαί A. Ν.
Αινελή Επιστολή έλήφθη Εύχαριστοθμεν πολύ. Γράφομεν.—Α Δ- Κ.
Γαλάζιο». "Εχει χαλώ;, δέν πειράζει, έγγράψατε άλλον. —Θ Β. Κ. Κέρ
κυραν. 'Γμετέρα συνδρομή έλήφθη. Σϊ; γράφομεν. — Γ. Ν. Κ. Κύπρο».
Δεχτάριον έλήφθη. Φροντίσατε άντιχατάστασιν παραιτηθε'ντο; χαί αποστολήν
συνδρομών. — X. ΙΙ·Λ. ΉράκλΜον. Φύλλα άπεοτάλησαν ύμιν. Σά;
έγράψαμεν. — II. Κ Σύρον. Χρήματα ίλήφβησαν. Σας άπηντήσαμεν- —
11. 1. Κ. Καρδίτσαν. Σάς άπηντήσαμεν πρόέδδομάδο;. — A. II. ίίαξούς.
Δελταριον ελόρΟη.. Άναμιγομεν. — Γ. Φ. Νίάπολίν. Σάς άπεστείλαμεν
52ον φύλλον μΐ σημιίωσιν εντός αγγελίας. — Μ. Δ- SOpov. Έλάδομεν
δ,λτάριον. φύλλον σας άπεστείλαμεν χαι σας γράφομεν. — Σ. Π. Βόλον.
Διεύθυνσίς σας ήλλάγη.
,

ΟΕ^ ΞΙΚΓΟΈϊ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΙΙΕΡΙΟΔΙΙίΟΝ ΙΙΕΤ’ ΕΙΚΟΑΔΧ
ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΒΡΑ’ΙΆΑ
Συνδρομή, έτησία ψρ. 20
»
έξάμην.
» 11
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ήμΐν.

ZL.A. FAMIBLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTR6
Avec une ^raoare colorie chaque mois par an
Sans la gravure par an 9 fr.

11 fr.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

ΕΙΟΧΟΓΡΑΦΟΕλΟν ΕΒΔΟΗΑΔΙΑΙΟΧ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Μετ’ έγχρώμρυ εΐκόνος μηνιαίως· ετηοίως φρ. 11'
Άνευ αύτής συνδρομή έτ.ησίως ψρ. 9

