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(Συνέχεια καί τέλος).

Ή ρηθεϊσα πριγκήπισσα, αναγνωριζόμενη ύφ’ όλων ώςτό 
άνθος τής Ουγγρικής καλλονής, εινε θυγάτηρ τοΰ Δουκός Ρο
δόλφου τής Croy-Dulmen.

Έρχόμεθα ήδη είς τήν πέρίκλυτον βαρωνίδα Μαρίαν VOQ 
Bercsera, ής ό άστήρ έλαμψεν 
έν τφ εύρεί στερεώματι τής ευ
ρωπαϊκής κοινωνίας συμπαθέστα
τα, αΐρων τάς ψυχάς τών κοινών 
θνητών καί τάς πεπωρωμένας έκ 
τοΰ ύλισμοΰ διανοίας είς τήν αί- 
θερίαν ΐδανικότητα, έν τοϊς ύπέρ 
τής όποιας αισθήμασι ποωτηγω- 
νίστησεν.

Ή βαρωνίς Μαρία Βερτσέρα 
εγένετο διάσημος ώς έκ τής άτυ
χούς τραγφδίας τής έν τή ιστο
ρική έπαύλει Μάύεργλικ διαδρα- 
ματισθείσης, ενθαμετάτούπρίγκη- 
πος Διαδόχου Ροδόλφου τής Αυ
στρίας εύρέθη νεκρά. Αί ποικίλαι 
λεπτομέρειαι τοΰ δράματος διε· 
σαλπίσθησαν κατά τήν εποχήν 
τής διπλής ταύτης αυτοκτονίας 
ούτως, ώστε κατέστησαν· πάγκοι
νοι. Τό έσχάτως δέ κυκλοφόρησαν 
βιβλίον, καίτοι κατασχεθέν, ύπό 
τής μητρός τής Βερτσέρα, δι’ού 
άπεκαλύπτοντο πολλά σκοτε νά 
τής ύποθέσεως σημεία, άνέφλεξαν 
τό ενδιαφέρον σήμερον έν τούτοις 
ημείς, χαράττοντες όλίγας λέξεις 
έπί τή εύκαιρέ τής δημοσιεύσεως 
τής είπόνος, άπαλλατόμεθα τοΰ 
κόπου νά έκτανθώμεν έπί πολύ. ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΤΣΕΡΑ

Ή πρώτη συνάντησες αύτών .
έγένετο έν έσπερίδι, δοθείση έν τή Γερμανική πρεσβεία, ήτις 
μεταξύ τών άλλων έσχε καί τοΰτο τό έκτακτο>, ότι έχρησί- 

, μευσεν ώς τό φυτώριον, ούτως είπείν, τοΰ διάπυρου έρωτος 
τών δύο εκείνων ψυχών. Έπηκολούθησαν τά γνωστά σκάν
δαλα, μετ’ού πολύ δέ, τή. 10)30 Ιανουάριου 1889, διεδί- 
δετο μετ’ έκπλήξεως ό αιφνίδιος θάνατος τοΰ αύτοκρατορικοΰ 
πρίγκηπος, έπισυμβάς όλίγας ώρας έξω τής Βιέννης, εΐς τήν 
ιδιόκτητον αύτοΰ έπαυλιν έν Μάϋερλίγκ. Καί κατ’ άρχάςμέν . 
έπειράθησαν νά διαδώσωσι, χάριν τής ύπολήψεώς του, ότι
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επαθεν έξ εγκεφαλικής συμφορήσεως. αργότερα δέ άπέδωκαν 
τόν θάνατόν του εις δολοφονικήν έκδίκησιν. Πλήν, ταχέως ή 
άλήθής αίτια τοΰ θανάτου του καί ό τρόπος έγνώσθησαν, ού- 
δεμίαδ’ χπέμεινεν αμφιβολία, οτι ό Διάδοχος ηύτοκτόνησεν 
έξ έρωτος πρός τήν δεσποινίδα Βερτσέρα. Τί άληθώς συνέβη 

' μεταξύ τών δύο εραστών ; Θά έξαντληθώμεν είς υποθέσεις 
χωρίς νά συναγάγωμέν τι ακριβές. Εινε γνωστόν, ότι ό Διά
δοχος έζήτησε παρά τοδ πατρός του νά τώ έπιτρέψη νά πα- 
ραιτηθή ιών έπί τοδ θρόνου δικαιωμάτων του, ινα δύναται 
νά νυμφευθή τήν βαρωνίδα Βερτσέρα, άμα δέ τη άρνήσει του 
αΰτοκράτορός, έπήλθεν τό απροσδόκητου καί μυστηριώδες 
γεγονός. Εΰρέθησαν κατόπιν κυνηγετικής έκδρομής νεκροί έν 
τινι αιθούση τοδ κάτω πατώματος, ό μέν Ροδόλφος τήν κε
φαλήν έχων συντετριμμένην, παρ’αύτφ δέ, πιστή τοδ έρω
τος ακόλουθος, ή περικαλλής καί νεαρά αύτοΰ ερωμένη Μα
ρία Βερτσέρα.

Ή Βερτσέρα ήν καλλονή έξοχος, καί δή διότι
έκ μητρός ήν ‘Ελληνίς, τό γένος Βαλτατζή. Ό πατήρ της 
Ούγγρος αρχαίος, διπλωματικός ύπάλληλος, δέν διεκρίνετο 
έπί ύψηλή εύγενεί^. Ή δεσποινίς έν τούτοις ήν γνωστή έπί 

ανατολική νωχελεία καί ρωμαντι- 
κωτάτη φαντασίφ. ΤΗγε τό 17θν 
ή 1 δον έτος, πάντες δέ μετά θαυ
μασμού τήν εβλεπον οί τής Βιεν- 
ναίας αριστοκρατίας διακρινομέ- 
νην πανταχού, έν τοϊς χοροϊς, έν 
ταίς έκδρομαϊς, μέ έλαφρόν μει
δίαμα επί τών εύχρώμων χειλέων 
της, άπολαμβάνουσαν τοδ σεβα
σμού τών θαυμαστών της. Άλλ’ 
ή νεδνις έκ φιλοδοξίας ή έξ έρω
τος, μάλλον όμως έκ τοδ δευτέ
ρου, ειχεν ήδη δώοη τήν. καρδίαν 
της. Καρδίαν ευαίσθητου, πολύ
τιμα εγκλείουσαν αισθήματα, πρό 
παντός δέ, εύγενή άφοσίωσιν, μέ- 
χρις αυτοθυσίας έξιχθεϊσαν. Έ- 
δοθη ταχέως ή καρδία, καίτοι 
πάντες οί βλέποντες αυτήν έμα- 
γεύοντο έκ τής λαμπρότητος καί 
τής καλλονής της, ούκ όλίγαιδέ, 
ώς έλέχθη, καρδίαι έκ τοδ αρι
στοκρατικού κύκλου τρωθεΐσαι, 
πολλά ύπέστησαν έκ τών αθώων 
αυτής θέλγητρων.

Ό Ροδόλφος ήν έγγαμος· είχε 
σύζυγον τήν πριγκήπισσαν Στε- 
φανιαν, κόρην τοΰ βασιλέως τών 
Βέλγων, έπίσης δέ καί θυγάτριον, 
γεννηθέν τώ 1882. Ηΰτοκτόνη- 
σεν δ’έν ηλικία 31 έτους. Ή

έπαυλις Μάϋερλίγκ άνεσκάφη έκτοτε τή διαταγή τοδ αύτο- 
κράτορος, έπί τού χώρου δ’ έκείνου τού άναμιμνήσκοντος τό 
αύτοκρατορικον πένθος, άνηγέρθη έν μέσφ άνθέων καί πυκνο- 
φύτου κήπου μονή τών αδελφών Καρμηλιτών μετά ναΐσκου, 
καθιερωθείσηςιοΰτω τής έπαύλεως, λίαν εύστόχως, είς τήν προ
σευχήν καί τήν -φιλανθρωπίαν.

Ευγενεστέρα, ποιητικωτέρα σκέψις ούδενί δυνατόν νά
έπέλθη. Ουτω, τό έρημικόν εκείνο μέρος διττήν κέκτηται
τοΰ λοιπού, φωτεινήν καί μελαγχολικήν, αιγλην1 ώς βωμός
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ερωτικής θυσίας χαί γαλήνης τών παθών, καί ώς τέμενος 
εύσεβείας χαί παραμυθίας τοΰ άληκτου πένθους, επιτυγχα
νόμενης έν τη άφοσιώσεε προς την θείαν λατρείαν καί τη 
δεήσει ύπέρ τών ψυχών εκείνων, άς εΰγενη καί άδολα αι
σθήματα βιαίως συνετάραξαν έν τη μοιραίο: τοΰ κόσμου τού
του παραζάλη.

Μεταγενέστεροι συγγραφείς έπροφήτευσαν ότι ή ενωσιςτών 
τύπων έν ’Αμερική θέλη έπί τέλους παραγάγη σύνθετον 
μελάγχροα γυναίκα, ήτις θά συγκερνγ παν ό,τι ειναε αρμο
νικόν, συγκινητικόν καί περιπαθές είς τάς μελάγχοοας φυ
λάς, παν ό,τι είναι φανταστικόν καί πνευματικόν έν τη ’Α
σιατική, καί παν ό,τι ευφυές καί καλλιτεχνικόν έχ τη Ευ
ρωπαϊκή φυλή. Ή κόμη αύτής εσεται’μελάνη καί κυματώ
δης, οί οφθαλμοί μελάνες καί νωχελεϊς, ή μορφή πλήρης καί 
ευκίνητος, ώς ή άγρια ώραιότης τοΰ πάνθηρος.

’Απαρχήν τής άναπτύξεως ταύτης δύναταί τις νά κατίδη 
είς τήν βαθμιαίαν μετάβασιν άπό τοΰ ξανθού είς τόν μελάγ
χροα τύπον, όστις, ώς λέγει επιστημονική τις «ίδικότης, 
«φαίνεται ότι προοδεύει έν ’Αμερική μετά μεγαλειτέρας τα- 
χύτητος ή άλλαχόσι», διά τόν λόγον, ότι μέγα πλήθος αν
θρώπων προτιμά τών ξανθών γυναικών τάς μελαγχροινάς. 
Έάν τοΰτο είναι αληθές ή οχι, δέν γνωρίζομεν βέβαιον έν 
τούτοις είναι ότι είς τών έρασμιοτέρων μελαγχρόων τύπων 
τής ’Αμερικανικής καλλονής θαυμασθείς τόσον έν Ευρώπη 
όσον καί εν ’Αμερική, είναι ό τής Λαίδης Randolph Churchill. 
Αυτή ήδη άπώλεσε τήν πρώτην ώραιότητα, αλλά τά χαρα
κτηριστικά είσί τόσον εντελώς μεμορφομένα, καί έπί τοσοΰτον 
ή ώραιότης αυτής καθίσταται αντικείμενο? νοερας ισχύος καί 
δυνάμεως, έκδηλουμένης έν τφ προσώπφ, ώστε ή ήλικία έλα- 
χίστην έπέφερε μεταβολήν. Καί ή Jenny Jerome θυγάτηρ 
τής Larry Jerome —άρχαίας τής Νέας ‘Γόρκης οικογένειας 
Γαλλικής καταγωγής, καί διασήμου εις τά γενεαλογικάχρο- 
νικά τής χώρας — ητο γνωστή απλώς ώς ωραία καί άξια κόρη- 
Γενομένη όμως τοΰ λόρδου Randolph Churchill σύζυγος, α
πέκτησε αξιοσημείωτου έπ’ αύτοΰ επιρροήν, καί άνυπόπτως 
διήγειρεν έν τώ πνεύματι αΰτοΰ διαθέσεις πρός φιλοδοξίαν.

Άστήρ.

Η ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΝ ΤΗ. ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ. ΗΛΙΚΙΑ.
(Συνέχεια ίδε προηγ. ψύλλον) 

"Οσον ό γέρων είναι ολίγον ικανός διά τήν άσκησιν, τόσον αΰτη 
τώ «ιναι αναγκαία. ,

Άνάγχη νά κινή τούς μυς, ινα πολεμήση τήν ατροφίαν, έξ ής 
ή ήλικία αύτη έπαπειλεΐται-Άνάγχη έπίσης νά κινή τάς άρθρώ- 
σεις αύτοΰ ίνα έμποδίση τούς συνδέσμους αυτών άπό τοΰ νά χάμ- 
πτωνται χαί τάς χονδρώδεις έπιφανείας άπό τοΰ νά περικαλύπτωντα. 
έξ οστεωδών στοιχείων Τό γήρας τείνει Οντως είς τό νά παράγη 
άγχύλωσιν έν ταϊς άρθρώσεσι, γινώσχομεν δέ 8τι τοιοΰτον είναι τό 
άποτέλεσμα τής έλλείψεως τής κινήσεως. Άνάγχη, πρό παντός, 
άσχήσεως, ί’ναέπιταχύνωνται αί ζωϊχαί καύσεις—ούχί έπί τώ σκο- 
πφ νά άναλίσκωμεν έπί πλέον τούς ζωικούς ιστούς, ών ό όγκος 
όλοέν μειοΰται, άλλ’ ίνα έπιταχύνηται ή καϋσις τών ύπολειμμάτων 
τής θρεψεως χαί ίνα χαταστή ή απόχχρισις αυτών εόχερεστέρα.

Ειπομεν,πόσον ή ατέλεια τών οργάνων τής έχκρίσεως ; ή τοι δέρμα
τος, νεφρών χαί πνεύμονος, καθίστησι δυσγερή τήν διέξοδον τών 
προϊόντων τής μή άφομοιώσεως. "Οθέν, τά προϊόντα ταΰτά πλ«ο- 
νάζουσιν είς τήν γεροντικήν ηλικίαν διά τής ύπερβολιχής χαταναλώ- 
σεως τώνζωϊχών ιστών.’Ενώ αφ’έτέρου, ή ατέλεια τής αναπνευ
στικής λειτουργίας δέν επιτρέπει ώστε νά «ίσαχθή έν τφ αίμαει 
δόσις οξυγόνου ίση πρός «κείνην, ήτις είσήγετο χατά τήν έφηβον ή. 
λιχίαν. Ή οξείδωσις τών μή άφωμοιωθέντων ύλών είναι κατ' άνάγ- 
κην άτελής, χαί γέννα ανώμαλα προϊόντα, ών ή δίοδος διά τών έκ- 
χριτιχών οργάνων είναι πάντοτε δυσχερέστερα τής τών φυσι
κών προϊόντων. Ή συσσώρευσις τών προϊόντων τής άτελοΰς καύ
σεως έμφαίνεται πολλάχις έξωτεριχώς διά χαρακτηριστικής μεταλ
λαγής, διά τής οσμής τών αναθυμιάσεων τοΰ σώματος- παρά τώ 
άνθρώπω προκεχωρηκυίας ηλικίας ή είδική οσμή ή όφειλομένη εις 
τήν ύποστάθμην τής ατελούς καύσεως δένέξαφανίζεται είμή διάτής 
περιποιήσεως τοΰ δέρματος. Και πρέπει νά «ννοήσωμεν διά τίνος 
μηχανισμοΰ αί λούσεις τής έπιφανείας τοΰ δέρματος συνιείνουν δπως 
έξαφανισθοΰν αί αναθυμιάσεις, δπερ δέν έγκειται απλώς είς τήν 
άφαίρεσιν τών άκαταστασιών, αί'τινες δύνανται νά: ρυπάνωσι τό έξω- ■ βάλεται ή άνάπαυσ.ς.

τεριχόν τοΰ σώματος, άλλα πρό πάντων διά τής άποφράίεως 
τοΰ πλήθους τών μικρών οπών, έχ τών όποιων τό δέρμα είναι δια- 
τετρυπημένον : τών πόρων, οϊτινες είσί τά κύρια όργανα τής ανα
πνοής. Τό πολύ καθαρόν δέρμα είναι ίπιτηδειότερον είς τό νά 
ύποβοηθήση τήν ανεπάρκειαν τοΰ πνεύμονος, διότι οί πόροι άπαλ- 
λαττόμενοι τών προϊόντων τής «χχρίσεως, ά'τινα άποκλείουσι τήν 
οπήν, δύνανται τά παράσχωσι δίοδον είς μείζονα ποσότητα οξυγόνου.

Είναι έπάναγχες είς τήν γεροντικήν ηλικίαν νά επιταχυνηται ή 
λειτουργία τοΰ πνεύμονος καί τοΰ δέρματος, ί'να υποβοηθήται ή ανε
πάρκεια αυτών. Άλλ’ ή άσκησις δέν δύναται νά έπιφέρη αμέσως 
τό αποτέλεσμα, χωρίς νά προξενήση συγχρόνως έπιτάχυνσίν τής κυ
κλοφορίας καί τά όργανα αυτής δέν είναι αρκούντως σώα εν τή ύφή αυ
τών, όπως προκαλέσγ,'τις άν«υ κινδύνου τήν ύπερβολικήν λειτουρ
γίαν των. Ου μόνον 8τι ή βίαια άσκησις ήθελεν ίπιφέρη τάς πα- 
θητικάς συμφορήσεις τών εσωτερικών οργάνων, άλλ*  ήδύνατο. έπι- 
ταχύνουσα τόν σφυγμόν, τοΰτέστι πολλαπλασιάζουσα τόν άριθμόν 
τών κτύπων, λαμβανομένων διά τών αίματοφόρων αγγείων, νά δια- 
σείση τά ήδη εύθραυστα τοιχώματα καί νά προξενήση τήν διάρρη- 
ξιν καί συνεπώς αιμορραγίας. Γνωρίζομε? πόσον είς τόν άνθρωπον 
προκεχωρηκυίας ηλικίας είναι συχνή ή διάρρηξις τών αρτηριών 
είτε έν τώ έγκεφάλω, δτε προξενεί τήν εγκεφαλικήν αποπληξίαν, 
εϊτε έν τώ πνεύμονι, ένθα επιφέρει τήν πνευμονικήν αποπληξίαν. 
Αί ασκήσεις αΐτινες συνεπιφέρουσι κατανάλωσιν δυνάμεως αρκετής, 
ινα επιταχύνουσι τόν σφυγμόν σπουδαίως,ήδύναντο νά έχωσιν ώς συ 
νέπειαν βαρέα δυστυχήματα.

Ένταις φυσιολογικαϊς ένεργείαις τής άσχήσεως τών μυών, ενυ
πάρχει τι, οπερ δέον νά άποφεύγηται κατά τήν γεροντικήν ήλι- 
κίαν, τοΰτο δέ είναι ή σύντασις. Ειπομεν έν προηγουμένφ κεφα- 
λαίω, πόσον ή ενέργεια αυτή αυξάνει τήν αιματώδη έπίτασιν έν 
τώ εσωτερικώ τώ.ν αγγείων. Αί αρτηρίας τοΰ γέροντος συχνάκις 
ύφίστανται τήν άάερωμαεώάη έκφύλισιν, ήτις τάς καθιστά άδυνά- 

■τους χαί ευθρύπτους' αύται δέν δύνανται νά ύπαχθώσιν άνευ κιν
δύνου εις τοιαύτην τινά αυξησιν πιέσεως. Πολλάχις έγχεφαλικήτις 
αποπληξία κέκτηται ώς κύριον αίτιον βιαίαν σύντασιν. Παρετηρή- 
θησαν φυσιχαι συντάσεις, ώς λ. χ. ή προσπάθεια τής άφοδεύσεως, 
νά προκαλώσι τήνδιάρρηξιν άγγείουτίνοςέγκεφαλικοΰ.Γέροντες έπλη
γησαν υπό τοΰ θανάτου ένεχεν αιμορραγίας τοΰ εγκεφάλου έν αύ· 
τφ τώ αφοδευτηρίω. Πόσον φοβερώτερον θά ήτο δι*  αύτούς ή έν- 
τασις τώς μυών κινήματός τίνος άθλητικοΰ γυμνάσματος 1

Δέν πρέπει νά θεωρήσωμεν τόν γέροντα ίκανώτερον εις τάς άσκή· 
σεις τής ταχύτητος,δσον είς τάς ασκήσεις τής δυνάμεως. Καί πρέπετ 
νά έχωμεν ύπ’δψει ότι οΐ προκεχωρηκυίας ήλικίας άνθρωποι δέν έχουν 
οΰδεμίαν ικανότητα διά τήν ταχύτητα. Αί κινήσεις τείνουσιν, έπί 
μάλλον καί μάλλον, κατά τό γήρας.είς τό νά καθίστανται εκτάκτως 
βραδυκίνητοι, και έάν ήθελέ τις νά άντιστή κατά τής τάσεως ταύ
της, θά «κινδύνευε νά προκαλέση καρδιακόν παλμόν και ταχύπνοιαν, 
δύο φαινόμενα, άμφότερα έξ ίσου επικίνδυνα κατά τήν γεροντικήν 
ηλικίαν.
’ Τέλος, καί αυτή ή χαθ’ aito άσκησις, δηλονότι ή βοαδεια,μέτρια 
καί παρατεταμμένη άσκησις είναι δυσχερώς άνεκτή παρά τώ γέ- 
ροντι, ούχί ένεκα τών άμέσων αποτελεσμάτων, δσον διά τάς συ
νέπειας.

Έξεθέσαμεν ήδη τήν ευστάθειαν καί τήν διάρκειαν τοΰ γενικού 
καμάτου τής ηοπώσεως, κατά τήν γεροντικήν ήλιχίαν.Αί άσκήσεις, 
άπαιτοΰσαι εργασίαν επίμονον καί παρατε:αμένην, δέν δύνανται ά- 
ναλόγως'τής βραδύτητος μεθ’ ής παρέρχεται ό κόπος, νά γίνωνται ή 
χατά σπάνια διαλείμματα. Οΰτω, τό χυνήγιον, άσκησις έχ τών ώφε- 
λιμωτερων, δέον χαί αυτή νά έγχαταλείπηται έχ φόβου μή κατά
ληξη εις ύπερβολήν. ’Ή μάλλον, εάν ό γέρων αισθάνεται τήν προσή- 
κουσαν δύναμιν ί'να έξέρχηται έτι μέ τό 'τυφέχιον έπ’^ώμου, άς φρον- 
τίζη τουλάχιστον ί'να διαθέτη μεταξύ δύο έχδρομών κυνηγίου, αρ
κούντως μέγαν άριθμόν ήμερων άναπαύσεως. Ένθαρρυνόυενος ινα 
άντιστή χατα τοΰ συναισθήματος τοϋ κόπου δν άφήχεν έπί παρα- 
δείγματί ή άσκησις τής προτεραίας, ί'να αύξηση τόν άριθμόν τών 
εξόδων τούτων, ήθελεν έκτεθή οό μόνον δπως φθείρη τάς δυνάμεις 
του, άλλ’ όμοίως χαί κυρίως νά ύποχύψη είς μέγα δυστύχημα 
οιά τής ύπερβολιχής κοπώσεως. «‘Υπερβολική χόπωσις» σημαίνει 
ύπό έποψιν φυσιολογικήν, έπισσώρευσιν τών προϊόντων τής μή άφ- 
ομοιώσεως όφειλομένην είς τήν ένέργειαν τών μυών, είπομεν δέ 
πόσον ή επισσώρευσις αύ'τη είναι ευχερής χατά τήν γεροντικήν ηλι
κίαν, χαθ’ ήν τά όργανα τής έκχρίσεως λειτουργοϋσι τόσον κακώς.

Ό γέρων δέν οφείλει έν ούδεμιά περιπτώσει, νά έπαναρχίση τήν 
ασχησιν πριν η ό κόπος έκλειψη. Ή ευστάθεια τοΰ συναισθήματος 
τής κοπώσεως είναι ωφέλιμος ειδοποίησες, ήτις μαρτυρεί τόν κόρον 
τοΰ αίματος ενεχα τών προϊόντων τής μή άφομοιώσεως. Δέον νά 
φυλάττηται απέναντι μιάς τοιαύτης προειδοποιήσεως τόσον φανε
ρό», έπαναλαμβάνων τήν μυϊκήν ένέργειαν, ήτις ήθελε προκαλέση 
νεαν αφομοίωσιν. Τά εχ μολύσματος συμβεβηχότα ά’τινα χαρακτη- 
ρίζουσι τήν συήθη μορφήν τών πυρετών τής κοπώσεως, οφείλονται 
ακριβώς είς τήν υπερβολικήν συισώρευσιν τών προϊόντων τούτων, 
ά'τινα έπιφέρουσι πραγματιχάς δηλητηριάσεις έν τώ όργανισμώ . 
Μία τών λυπηρότερων συνεπειών τής πενίας είναι ή ύποχρέωσις τοΰ 
άνθρωπον νά έργάζηται είς ηλικίαν, καθ’ ήν έχ φύσεως τώ έπι- 

’. .. Ό ιατρός συχνά καλείται νά έπιβεβαιώση 

1
πά όλέθοια αποτελέσματα τοΰ κόπου «ίς τούς ηλικιωμένους άνθρώ- 
»ους, ών ή ήμερησία έργασίά χωρίς νά «ιναι υπερβολική, δέον νά 
παναλαμβάνηται καθ’ ημέραν, ίνα φέρη «ΐς τήν οικογένειαν τόν 

έπιούσιον άρτον. Έξαχολουθών έπιμίλώς τήν εργασίαν του, μεθ’ 
βλην τήν κόπωσιν ήν αισθάνεται ό γέρων, συσσωρεύει βαθμηδόν είς 
τόν οργανισμόν του τά δηλητηριώδη προϊόντα, καθ’ ών τά άνεπαρ- 
χή όργανα δέν τόν προστατεύουσι.

Μετά τινας ημέρας, εβδομάδας τινάς άγώνσς, τόν βλέπομεν νά 
χατάκηται πυρέσσων καί ν’ άποθάνη, ακριβώς, εΐπεΐν, ουχί «κ τής 
πενιάς, άλλ’έκτου κόπου.

(Έπεται τό τέλος) r Βερνάρδος "Ορνσταϊν.

ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

/

Έάν έν ώρισμέναις περιστάσεσιν ήδυνατό τις νά προίδη 
μετά μεγάλης πιθανότητος καί πολύ πρότερον τάς κινήσεις τής 
ατμόσφαιρας καί τόν ενδεχόμενον καλόν ή κακόν καιρόν, ή 
δημοσίευσες τών προρρήσεων γούτων θά προσεφερεν είς πλεί- 
στας περιπτώσεις (μεταξύ τών όποιων πρέπει.νά κατατάξω- 
μεν πρωτίστως τήν έναποθήκευσιν τών νομημάτων) μεγίστας 
υπηρεσίας εις τούς γεωργούς· άλλ’ αί προρρήσεις αύται δέν δό 
νανται νά έφαρμοσθώσιν είμί) είς θέσεις τοπογραφικάς εντελώς 
περιωρισμένας, καθότι δέν δύναται νά ύπάρξη ύπόδειξις τοιού- 
του είδους, εφαρμοζόμενη είς μεγάλην τοπικήν έκτασιν.

Τωόντι αί άτμοσφαιρικαί διακυμάνσεις αίτινες φέρουσι τόν 
κακόν καιρόν είς τινά χώραν, προξενοΰσι τήν εΰδίαν εις «τέ
ραν οϋτω οί δυτικοί άνεμοι οίτινες φέρουσι τήν βροχήν εις 
τά δυτικά καί τά αρκτικά μέρη τής Γαλλίας, μεταβάλλονται 
είς άνεμους βορείους εις τήν νοτιοανατολικήν Γαλλίαν, ένεκα 
τής διευθύνσεως τής κοιλάδος τοΰ 'Ροδανού- ό καλός καιρός 
καί ή ξηρασία συμπίπτουσιν όϋτω εν Προβηγκία μετά τών 
βροχών τής δυτικής Γαλλίας- έξ εναντίας οί ανατολικοί ά
νεμοι οίτινες φέρουσι τήν εύδίαν είς τάς βορεινάς καί τάς.δυ
τικά; χώρας, έπαπειλουσε βροχήν είς. τάς νοτιοανατολικά;. 
Αί προγνώσεις λοιπόν δύνανται νά έχωσιν αξίαν τινά διά τήν 
γεωργίαν μόνον, κατ'ίδιαν έν έκαστη χώρρρ. - -

Τά ατμοσφαιρικά φαινόμενα «χουσι ποικίλας αιτίας- τοιαΰ- 
. τα δύναταί τις νά όνομάση τάς θυέλλας, τάς τρικυμίας, τας 
άνακινήσεις τών ανέμων καί τάς πλημμύρας τών θαλασσών.

Τήν μεγίστην έπίδρασιν έν τάΐς αίτίαις ταύταις προξενεί 
προφανώς ή ιδιότης τοΰ έδάφους έν έκάστη χώρ^:, ήτοι ή θέ- 
σις τών κοιλάδων καίή σπουδαιότης τών ορέων τών περικυ- 
κλαύντων αΰτάς. .Αί αποδείξεις τής υπ«ροχής ταύτης είναι 
πολλαπλαΐ- άατά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1890, είδομεν έν τή 
κοιλάδι τοΰ ‘Ροδανού, έν ώριρ εύδίας, όλους τούς καταρρά- 
κτας τών Σεβενών, άπό τοΰ ορούς τοΰ Πιλάτου μέχρι τών 
Πυρηναίων, νά φέρωσι καταστροφάς «ΐς τήν Άρδέχην, το 
Γάρδ καί τήν Βώκλούζην.

Τά ηλεκτρικά φαινόμενα είναι κατά τούς φυσιολόγους κύ- 
ριαι αίτίαι τών τρικυμιών καί τών θυελλών- «κφεύγουσι δί 
ταυτα τάς προγνώσεις, μέχρι τοΰδε τουλάχιστον. Πιριορι- 
ζόμεθα λοιπόν είς τό νά παρατηρώμεν τήν πορείαν τών εκδη
λώσεων τούτων οσάκις παράγοντας καί ίν τινι μέτρώ νά προ- 
γιγνώσκωμεν ίν βραχείς προθεσμίγ. τά μεγάλα σημεία, τα 
οποία αύταε δύνανται νά φθάσωσιν. Άλλα καί έν αύτοϊς τοϊς 
στενοϊς όρίοις αί προειδοποιήσεις αύται προσφέρουσι σπου
δαίας υπηρεσίας είς τό ναυτικόν,1 άν καί δέν έχουσι μεγάλην 
αξίαν διά τήν γεωργίαν.

Τό πράγμα διαφέρει προκειμένου περί τών' κινήσεων τών 
παραγομένων έκ τής ελξεως τής σελήνης και του ήλιου, ήν 
άποκαλοΰμεν. αστρονομικήν έπίδ.ρασιν ή άπλούστερον πλημ
μυρίδας. "Ολοι ήξεύρουσιν οτι τά αποτελέσματα τών πλημ
μυρίδων (ή, ώς λέγουσιν, ή έγκατάστασις τών λιμένων) είναι 
έξόχωςποικίλα είς τά διάφορα σημείατών.παραλίων. Ή γεω
γραφική θέσις τών θαλασσών φέρει ώσαύτως μεγάλας διαφο
ράς. Ούτως, έν τή Μεσογείφ, ή πλημμυρίς είναι ανεπαίσθη
τος, ένφ ή θέσις τοΰ Άδριατικοΰ κόλπου επιτρέπει είς τό φαι-. 
νόμενον τοΰτο νά έκδηλοΰταιπλειότερον- ομοίως, αί άτμοσφαι- 
ρικαί άνακινήσεις ή πλημμυρίδες δέν φαίνονται έπίδρώσαι έπί 
τοΰ καιρού έν τισι χώραις καί όλοι οί φυσιολόγοι ένθυμοΰνται 
ότι ό περιφανής Άραγώ ήρνεΐτο άπολύτως τήν έπίδρασιν ταύ· 

την- τήν γνώμην δέ ταύτην, ήτις επήγασεν έκ τών εν Πα- 
ρκγίοις γενομένων παρατηρήσεων,παραδέχονται κατά τό πλεί· 
στον καί σήμερον.

Δεν δύναταί τις λοιπόν νά «χη δί’ έκάστην χώραν διδόμενα 
βέβαϊα περί τής «πιδράσεως τών πλημμυρίδων είμή έκ τών 
ύστερων διά μελέτης μακράς σειράς ενσυνειδήτων παρατηρή
σεων, παραβεβλημένων πρός τόν πίνακα τών πλημμυρίδων.

' Κατά τινα παρατήρησιν τοΰ πατρός μου, τά τρία πέμπτα 
τών βροχών πίπτουσι κατά τάς ημέρας τών μεγίστων πλημ
μυρίδων, τά δύο πέμπτα δέ μόνον κατά τας ημέρας τών ελά
χιστων πλημμυρίδων, ήτοι ή κατάστασις τών ατμοσφαιρικών 
άνακινήσεων έν τή νοτιανατολική χώρα τής Γαλλίας συμφω
νεί πρός τήν τών πλημμυρίδων τοΰ Ωκεανού εν τώ λιμ«νζ 
τής Βρέστης. Gasparin.

ΠΕΡΙ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣ

Ό έλέφας, όταν δέν ένοχλήται, «ίνε τό τακτικώτερον καί 
τό ήσυχώτερον τών ζώων· κανονίζει τόν βίον αύτοΰ καί τήν 
καθημερινήν του έργασίάν, τόν κανονισμόν δέ τΟΰτΟν όν επι
βάλλει είς έαυτόν, ουδέποτε μεταβάλλει. Ό κυνηγός ό ανα
καλύπτω? τά ϊχνη του κρύπτεται είς τά πέριξ καί αναμένει 
έριί πολύν χρόνον. Διά νά προσβάλη τόν ελέφαντα, πρέπει 
νά «ύρη έπί τής όδοΰ, .ήν ούτος διέρχεται, μέγαν σωρόν ^ιζών 
καί κλάδων ή μάλλον συστάδα δένδρων ήν ούτος δύναται νά 
διέλθη, ένφ ό έλέφας αδυνατεί. Έκλεχθέντος τοϋ μέρους τού
του, ό κυνηγός κρύπτεται καί άναμένει, όταν δέ τό ζώον 
άν«υ δυσπιστίας πλησιάση τήν κρύπτην, ούτος πυροβολεί έκ 
τοΰ σύνεγγυς. '

Μετά τόν Λυροβολισμόν, 'έν έκ τών δύο συμβαίνει- ή πλη
γώνεται ό έλέφας, ή αποτυγχάνει ή βολή, διότι νά φονεύθή 
άμέσως τό παχύδερμο?,ώς μικρός λαγωός, είναι ακατόρθωτο?.

Ό έλε’φας πληγωθείς θανασίμως, ή θλασθείσης μιάς κνή
μης του, σταματ?, στηρίζεται έπί του έδάφους, άνυψοί τήν 
προβοσκίδα καί αναμένει. Ενίοτε κραυγάζει, ότε εινε τρομε
ρός. Ό κ. Ώγό.υάρ, έν ταίς διηγήσεσιν αύτοΰ περί τών κυ· 
νηγίων τοΰ Κόγκου, λέγει ότι ούδέν έγνώρισε τρομερώτερον 
τής κραυγής τοΰ πληγωμένου έλέφαντος- ή γή τρε'μει, ό γεν
ναιότερος άνθρωπος φοβείται καί κρύπτεται ώς παιδίον, χω
ρίς νά τολμά νά κινηθή.

Δέν εινε φρόνιμον νά πλησιάση τις. τόν έν τοιαύτη κατα- 
στάσει .εύρισκόμενον ελέφαντα, διότι διά κτυπήματος τής προ- 
βοσκίδος τ,ου δύ-αται νάμεταβάλη είς θρύμματα τόν άνθρω
πον, ό δέ Μαύρος όστις γνωρίζει τοΰτο εξακολουθεί νά πυρο- 
βολή έκ τής κρύπτης του σκοπεύω? κατά προτίμησιν μεταξύ 
τοΰ όφθαλμυΰ καί τοϋ ώτός. Χρειάζονται ενίοτε τριάκοντα 
σφαΐραι διά νά πέσγ,.τό ζφον.

Τό σπουδαίο? εινε ή πρώτη βολή νά έπιτύχη καί νά στα- 
ματήσή ό έλέφας- άλλως, τό πληγέν ζώον, έκπλαγέν, έκμα- 
νέν, όρμίβ κατ'ευθείαν διεύθυνσιν όσον ταχύτερον τφ επιτρέ
πει ή πυκνότης τών δένδρων. Ή περίπτωσις τοΰ μανιώδους 
ελέφαντος, έφορμώντοί έπί τής συστάδος τών δένδρων, θραύ- 
οντος τά πάντα, πλησιάζοντας τόν κυνηγόν, καταπατοϋντος 
καί μεταβάλλοντας αύτόν είς άψυχον μάζαν, εινε σπανιωτάτη 

. διότι ή κατ’ αύτοΰ προσβολή γίνεται έξαίφνης, εινε λίαν α
πρόοπτος, τό ζφον' -δεν ήξεύρει πόθεν έξεπέμφθη ή πλήξασα 
αυτό βολή, καί σχεδόν Πάντοτε, μετά τι?ων στιγμών διστα
γμόν καί/μανίαν, φεύγει τρέχον. Τότεάρχεται ή καταδίωξες, 
ήτις εινε μακρά καί δύσκολος· αϋτη δύναται νά διαρκέση εβ
δομάδας, νά τελευτήση δ’ επί τέλους διά τής ιάσεως καί φυ
γής τοΰ ζφου. Έν τή περιπτώσει ταύτη χρησιμοποιείται α- 
πασα ή φυσική ίκανότης τού Μαύρου, όστις αναπτύσσει ά
παντα έκείνατά ένστικτα, άτινα άποτ«λοΰσι τό ένωτικόν ση· 
μείον μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ ζώου.

Μαΰροί τινες ισχυρίζονται ότι δύνανται νά έπανεύρωσι 
τά ίχνη «λέφαντος διελθόντος πρό πέντε ήμερών καί νά δια- 
γνώσωσίν 4κ μόνης τής έξετάσεως αύτών, τόν.χρόνον τής 
διαβάσεως, τήν ηλικίαν τοΰ ζώου, τήν κατάστασιν τής ΰ- 
γιείας αύτοΰ κτλ. Μ. Μ.
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΚΑΑΑΣ ΤΟΓ ΜΟΙ
(Συνέχεια- ϊδε προηγοίμενον φύλλον).
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Ο ΔΟΝ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ:

Έκ Παρισίων ανηγγειλεν ο τηλέγραφος προχθές τόν θάνατον τοΰ γηραιοΰ πρφην αύτοκράτορος της Βραζιλίας. /fcAy 
Πέτρον. Τό όνομα τοΰ άποθανόντος ήγεμόνος είναι γνωστόν άνά τούς δύο κόσμους διά τό σεβάσμιον τοδ ήθους και την 
πατρικήν ήγεμονείαν, ήν έπί μίαν περίπου γενεάν ήσκησεν άνά τό άπέραντον πρφην Κράτος αύτοδ, γενική δ’ έξεδηλώθη 
ύπο του πεπολιτισμένου κόσμου συμπάθεια κατά την πρό διετίας έπισυμβασαν έκθρόνισιν του. Ό Δόν Πέτρος έγεννήθη τφ 
1825, πενταετής δέ μόλις άνήλθεν έπί τόν θρόνον, παραιτηθέντος τοΰ πατρός του. Ύπό τήν σοφήν καί πατρικήν αύτοδ 
ήγεμονείαν ή Βραζιλία έτέλεσε γιγαντιαίας προόδους καί καλήν κατέλαβε μεταξύ τών πεπολιτισμένων εθνών θεσιν. Ύπήρ
ξεν άληθής πατήρ δ·.ά τόν λαόν του καί τό όνομά του κατέστη σεβαστόν καί άγαπητόν ώς ήγεμόνος φιλελευθέρου καί σοφοΰ. 
Άπό τής έκθρονίσεώς του ό Δόν Πέτρος έλθών άποκατέστη έν Ευρώπη, ήν καί κατά τό 1876 ειχεν έπισκεφθή έλθών τότε 
καί έν Άθήναις. Βαρέως δέ φέρων ,τήν έκ τής έξορίας · όδυνην κατεβλήθη μεγάλως καί τελευταίον ύπέκυψεν είς τό μοι- 
ραΐον τέλος, καθ’ον χρόνον τήν πατρίδα αύτοΰ ταράττουσιν ετι οί εμφύλιοι σπαραγμοί, οί έπακολονθήσαντες μετά τήν έκθρό· 
νισίν του. Είς τόν τάφον προηγήθη ήδη αύτοΰ ή σύζυγός του, άποθάνοΰσα ολίγον μετά τήν έκθρόνισιν. Φ. Π.

Θά έχετε, έλπίζω, ιδεϊ πόσον στερρώς καί έπιμόνως προσ 
κολλώνται είς τόν βυθόν τά όστρακα, άτινα γεννώνται, ού
τως είπεΐν, ώς προσαυξήματα αύτοΰ. Τοΰτ ’ αύτό συνέβη 
μέ τάς ιδιοτροπίας του άρχαιολάτρου γέροντος. Όστρακα 
αί άπηρχαιωμέναι ίδέαι του, βυθός ό γεγηρακώς έγκέφαλός 
του. Ίδέαι, αίτινες έπί τοσοΰτον διΐσταντο πρός τών νιωτέ- 
ρων χρόνων τά ήθη καί τάς κοινωνικός Απαιτήσεις, ώστε ώς 
ισχυρά άπαύστως παρενεβάλλοντο προσκόμματα είς τήν πε
ριπόθητου πραγμάτωσιν τών πόθων άαί ονείρων, άτινα ή 
σφριγώσα κόρη δέν ήτο δυνατόν ή νά αισθάνηται καί νά 
πλάττη. Δεν έσκέπτετο δ τών παλαιών ήμερών διδάσκαλος, 
ότι ή περί τάς νεκρωθείσας καί παρακμασάσας γλώσσας Ελ
ληνικήν καί Λατινικήν ανένδοτος, οία Απαιτείται, σπουδή καί 

' ή είς κλασικάς φιλολογικός καί αρχαιολογικός μελετάς προσή
κουσα έπίδοσις προωρίσθησαν διά τούς παρήλικας μόνον βιο- 
παλαιστάς, μή άρμόζουσαι τό παράπαν είς νεάνιδα, καί δή 
είς τοσοΰτον δαψιλώς υπό τής φύσεως διά παντοίων χαρι
σμάτων προικισθεΐσαν. Άλλά τό σχεδιόν του ό γέρων τό είχε 
προδιαγράψη καί ή κόρη ηνία πολύ δικαίως,, όμολόγησον άνα- 
γνώστριά μου. άφοΰ ήτο ήναγκασμένη νά σχολιάζη τόν Βιρ- 
γίλιον, αύτή, ήτις άιαμφιβόλως θά καθίστατο τό μήλον τής 
έριδος μεταξύ -τών εύσταλεστέρων νεανιών, άν μή ή άνυπο- 
λογίστως αυστηρά καί υποχονδριακή τοΰ πατρός μέριμνα δέν. 
έτήρει αύτήν έν σΖτενφ άπό τών έξω τοΰ νυμφώνος άποκλει- 
σμφ, στενοτέοφ καί τοΰ έν έτει σωτηρίφ 1885, Καί διατί ; 
ΐνα ό Αθεόφοβος, ·σύν τοϊς άλλοις, τή διδάσκει τάς περί ισο
πλεύρου τριγώνου καί τρισυποστάτου Θεοΰ ύψηλάς θεωρίας ! 
Διότι μέ αύτάς έκοιμάτο, έτρωγε-, περιεπάτει, ώνειρεύετο. 
Ούδέν παράδοξον ! ‘Έκαστος άνθρωπος δέν είνε δυνατόν ή 
νά έχη καί ιδιοτροπίας. Καί αύτός ό ήλιος έχεε τάς κηλΐ- 
δαςτου! .

Καί ή κόρη ύπέκυψε... Μου φαίνεται ότι, όταν έν δενδρύλ-’ 
λιον άρτιφυές τό πιέσήτε έπανειλημμένως πρός τήν γην, θά 
καταστή άναμφιλέκτ.ως ραχητικόν· θά κλίνη πρός.τά κάτω, 
οίονεί κλαΐον τήν μοίραν του, οίονεί ζητών τον θάνατον, ηα. 
τόπιν τής ταπεινώσεως ήν ύπέστη.

Ή Σοφία, φύσει αγαθή, συνεπάθησε κατ’ άρχάς, έν μέτρφ 
βεβαίως, πρός τήν φιλολογίαν ή περί τάς σπουδάς δέ σπου
δή, ή φίλεργος άφοσίωσις αύτής, έφ’ όσον μέν είχε τόν χα
ρακτήρα τής έλευθεριότητος κατ’ ούδέν ήλάττου τήν.ζωηρό
τητα τών φλογγοβόλων μαύρων οφθαλμών της. Ή σχολα- 
στικότης όμως τοΰ διδασκάλου τήν κατέστησε βαθμηδόν νευ
ρικήν, δύστροπον, μελαγχολικήν.Ήτο άναπόφευκτον τοΰτο-. 
καί ίνα άναμνησθώμεν τοΰ δενδρυλλίου, έκάμπτετο ή εύχαρις 
νεάνες ύπό τό βάρος τών γραμματικών σχολίων καί έπιέζετο 
ύπό τής δυσπεψίας τών συντακτικών επιπλοκών καί ούτω 
εΐμαρτο νά κληρονομήση, έκτος τών σοφών γνώσεων, καί τήν 
σεβασμίαν .. . καμπούρην τοΰ πατρός της, άν μή έν τή Σα
χάρα τής άτερποΰς διδασκαλίας ά/έκυπτον δροσεραι τινες 
οάσεις. '

Έν τούτοις, τό σώμα ύψοΰτο, τό σφρίγος ήπείλει έλευθε- 
ρίαν, αί παρειαί άπέστιλβον. Είς ούδέν ίσχυσαν αί γραμμα- 
τικαί καί τά συντακτικά, οί Λατίνοι καί αρχαίοι Έλληνες ! 
Ή Σοφία έβαινεν είς τήν ώρίμανσιν, ένφ άφ * έτέρου τήν ά«*  
νάπτυξιν τοΰ σώματος παρηκολούθει πιστότατα καί δ τών 
γνώσεων πολλαπλασιασμός. Άμφότερα έκ παραλλήλου. Μετά 
τοΰ μητρικόΰ γάλακτος, δύναται τις είπεΐν, ή Σοφία άπερ- 
ρόφησε, τήν Ελληνικήν καί Λατινικήνν τοσοΰτον, ώστε νά 
κίνηση τών αρχαιολόγων μας τόν φθόνον. Δεκαεπταέτις ήτο 
Ικανή νά διδάςη τάς κλασικάς γλώσσας είς πάντας συλλή
βδην τούς μεγαλόσχημους, ύψηλοπίλους ή σαλιοφόρους, κα- 
θηγητάς τοΰ Έθνικοΰ καί τέως Όθωνείου Πανεπιστημίου. 
Έν τούτοις, δ σχολαστικός βίος τήν άπήλπιζεν, ή άπογοή- 
τευσις έβάρυνεν άπαισίως αύτήν· διό καί τήν άρχαίαν Ρωμαϊ

κήν μετεχειρίζετο μεθ’ ύφους ειρωνικού σχεδόν.'Οσάκις όμως 
ή μελέτη αύτη έκρήγνυτο παρά τή κόρη είς ανίαν καί άπογο- 
ήτευσιν, μαρασμόν, καί ιδιοτροπίαν,ό πατήρ της τή συνεβού- 
λιυε πρός θεραπείαν έπιμελεστέραν σπουδήν τής 'Ελληνικής 
καί Λατινικής, ένφ ή μήτηρ πρακτικωτέρα τοΰ πατρός, ίσχυ- 
ρίζετο. έπιμόνως ότι τό καλήτερον καί δραστικώτερον φάρ- 
μακον, θά ήτο ιίς καλός... σύζυγος !

’Αγαθή μήτηρ I Πόσον σύ, ής ό νοΰς δέν έφορτώθη μέ σο
φίαν και δέν έκαρυκεύθη μέ γνώσεις καί τριγωνικάς έξισώσεις 
διέγνως τήν ΐασιν. Διότι άφ ’ ότόυ ήσθάνθη ό πρωτόπλαστος 
τήν πνοήν τοδ θεοδ κυκλοφορούσαν έν τφ χοώδει σώματίτου, 
ή ελευθερία ύπήρξεν έπί αιώνας αιώνων ή περίβλεπτος τής 
άνθρωπότητος θεότης. Άθηνά, ’Αφροδίτη, Παναγία είσί 
θεότητες ύπερμαχήσ.ασαι τής ελευθερίας. Ό γάμος ·θά ητο 
δι’ αυτήν ελευθερίά, άφοΰ ή ζωή ήν διήγεν ήτο ζυγός βαρύς 
καί δυσβάστακτος ύπό τοΰ τρυφεροΰ, τοΰ λεπτοφυούς, τοΰ 
άβοοσάρκου τραχήλου της, όστις μόνον διά χρυσά κοσμήματα 
καί στρεπτούς ήτο προωρισμένος, μόνον διά θερμά, συνεχή 
φιλήματα άξιος... .

Άλλ’ ίδωμεν ό πατήρ ήθελε τον γάμον ; Τοΰτο δέν ίξη- 
κριβώθη διότι έσιώπα πάντοτε πρό τών άλλων, ΐνα, κατά το 
Αρχαΐον ρητόν, διάγει ώς σοφός. Μόνον ένδιαθέτως και μετά 
τών σκιών τών προγόνων ώμίλεΓ είνε γνωστόν δμως ότι ο
σάκις—καί τοΰτο συνέβαινε συχνά—ή Σοφία συνδιελέγετο 
μετά του πατρός της είς άρχαίαν Ρωμαϊκήν, ό πατήρ αιρό
μενος είς τό άπόγειον τής ευτυχίας έφαιδρύνετο, καί τότε ή- · 
πόρει πώς άκόμη δέν έζήτησε τήν κόρην του είς γάμον νέος 
τις εκατομμυριούχος Schliemmantl ! Έάν τήν έζήτει, ύ- ' 
πήρχεν ελπίς νά τφ τήν έδιδεν...

1 ΠΙ-
Αλήθεια, ήν ούδ’ αύτός ό μισογυνέστατος Ευριπίδης, ό 

τόσον άρειμανίως καί τραγικώς ύψώσας τήν σημαίαν τής Αν
ταρσίας έν τή κατά τών γυναικών σταυροφορία — σύγγνωθι, 
εράσμια σκιά τοΰ Αρχαϊκού γέροντος, έπί τή αναχρονιστική 
φράσει— ούδ’ αύτός θά ήδύνατο, έάν έζη σήμερον—έάν δη-, 
λαδή τφ έπέβαλλον τήν φρικώδη καί σκληρόν ταύτην δοκι
μασίαν αί Έριννύες τοΰ ’^.δου—νά διαμφιαβητήση ότι οι 
ώραΐοι, οι εκφραστικοί, οί γλυκείς, οί ρεμβώδεις οφθαλμοί 
δέν ελκύουν ώς μαγνήται τάς καρδίας, δέν τάς σαγηνεύουν, 
δέν τάς καθυποτάσσουν? Είνε τοΰτο νόμος τής φύσεως, όν 
έδίδαξαν ήμΐν οι αιώνες, ε’κύρωσαν δέ εύγλωττότατα παρα
δείγματα- νωποτάτη έτι πίστωσες, τό ηγεμονικόν αίμα τοΰ 
Ροδόλφου, δπερ χυθέν συνεμίχθη μετά τών ρανίδων τοΰ τής 
Βερτσέρας, τής αειμνήστου ζωηροφθάλμου εκείνης καί γοήτι- 
δος νιάνιδος,, έν τή ρωμαντική των καί ίσοχρόνφ αύτο- 
κτονίερ, ήν τά χρονικά τής Ιστορίας θά διαφυλάξωσιν έσαεί 
ώς-τήν πολυτιμωτεραν άγνοϋ έρωτος παρακαταθήκην !...

Ζιϋγος οφθαλμών τοιούτων, είνε δώρον θεόσδοτον, σπανι- 
ώτατον. Είνε ή εύνοια τοΰ Θείου ομιλούσα, είνε ή ζωή ζώσα, 
καρδιά πάλλομένη, δύναμις καταφλέγουσα. Έκ τών οφθαλ
μών Απετεφρώθησαν καρδίαι, ένεκρώθησαν στήθη. Παρήχθη 
ή ευδαιμονία, προπαρεσκευάσθη ό θάνατος. Καί μάλιστα άν 
είνε μαΰρα ’μάτια λάμποντα’ έν ώραίοο μορφή, ώς αστέρες 
λαμπυρίζοντες έν αίθρίφ ούρανφ εαρινής έσπέρας! “Έ, τότε!.. 
Τά μ.άτ2«» μου, καί ποιά δέν έχουν χάρι,
αύτά τάοτέρια π'άστραπές αιώνια σκορπίζουν ! 
Εινε θεοί ποΰ 'στην καρδ>ά, δίδουν ζωή η "Αδη 
καθρέφτες είνε τής ^‘υχης, έΑπίδες ποΰ φωτίζουν... 
Χωρίς ΑαΑμά ποΑΑά ΑαΑοΰν, φωτιά περίσσια χύνουν 
αύτά χρυσή παρηγοριά σ' άπεΑπισμένους δίνουν.

Ή Σοφία είχε μαύρους οφθαλμούς.
«δΑόφωτη νυχτιά μες στής ζωής τη ζ,άΛη ! » 

καίέφώτισαν οι όφθαλμοίκαί.... έπαρουσιάσθησαν οί γαμβροί.
Είς τάς μικρας πόλεις, ούδέν μένει μυστικόν· είσίν έκάστη 

πολυπρόσωπος οικογένεια, έν τή Αλληλεγγύη καί μόνη τών 
ιδεών καί αισθημάτων ζώσα. Ειχεν ήδη γνωσθήότι ή «κόρη
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τοϋ δασκάλου» ητο έξοχ_ος ώραιότης χαί—δ,τι κυρίως έν- [ 
διέφερε τόν άρρινα πληθυσμόν της νέας γενεάς της πολίχνης — 
είς ώραν γάμου- Κομψός νεανίας, μη άμοιρων χρηματικής 
τίνος περιουσίας, ευειδής την όψιν, ενθουσιώδης τοϋ ζ&ντος 
ωραίου θαυμαστής, διεξεδίκει έπί καιρόν την χεϊρα της, νοε- 
ρώς όμως, ώς ύποψήφιος γαμβρός. Μετά ήρεμον σκέψιν ά· 
πεφάσισε τέλος έπισήμως νά δηλώση την καταβιβρώσκουσαν · 
αυτόν έπιθυμίαν τφ κ. διδασκάλφ χαί δή, διά τοϋ πατρός 
του, τυγχάνοντος φίλου τοϋ κ. Γραμμάτικα.

Σκηνή δεύτερα.
Εύρισκόμεθα εν καφενιίφ έπαρχιακφ. Έν τοϊς τοίχοις φύλλα 

έγχρωμα τοϋ « Άριστοφάνους» άπλοϋνται, ώς μόνος διάκο
σμος. Καρέκλαι παραπονούμεναί τινες διά τό συχνόν βάρος 
θαμώνωντινων γηραλέων καί κλίνασαι πρός την έτέραν πλευ
ράν εν απογνώσει, Χαρτιά, τάβλι, γουργουρητά ναργιλέδων, 
έκκοκισμός κομβολογίων, ή «Άκρόπολις» w ή «Νέα Έ- 
φημιρίς» άριθμοΰσαι δεκαήμερον καί πλέον βίου, τετριμμέ- 
ναι ώς έκ τής χρήσεως, είς ούτος έπί πλέον λόγος, ϊνα τάς 
άναγινώσκη ό φιλάρχαιος διδάσκαλος !

'Εσπέρα Δεκεμβρίου. Έπί άπομεμακρυσμενου πάγκου δύο 
λευκότριχες μορφαί έμπροσθεν δύο μαστιγώκ. Τόν διακρί
νετε : Είνε ό διδάσκαλός μας ό είς. Τον άλλον σάς τόν συ- 
νιστώμεν- είνε ό κύριος Βρουβάκης, κτηματίας, άπλούστατος 
άνθρωπος, ό πατήρ τοϋ κομψού νεανίου, δηλ. έν άλλαις λέ 
ξέσι, τού ύποψηφίου γαμβρού.

Αρχεται σιγανή τή φωνή ό διάλογος. ·
Βρουβάκης (θέτων τόν ενα πόδα έπί τού άλλου). Έτσι που 

λες, κυρ γείτονα ! Ή άποκατάστασι σήμερα θέλει κατάστασι. 
Ούκ έπ’ άρτφ μόνφ ζήσεται ό άνθρωπος, κατά ποΰ λέγει τό 
Ιερό καί άγιο Ευαγγέλιο...

Ό διδάσκαλος κινεί τήν κεφαλήν καί... σιωπφ. Τί σοφός 
διδάσκαλος !

Βρουβάκης (έκφυσώντόν ναργιλέν του). Ό Πετράκης μου, 
νά μ’ ζήση, δέν ξέρεις τί ιδέες λαμπρές έχει για τό γάμο. 
Τό ζήτημα αυτό φαίνεται τό έχε^σπουδ.άξη καλά. Προχθές 
μοΰλεγε κάτι ιδέες, κύρ Δάσκαλε, πού ούτι αύτός ό Πλά
τωνας, ποΰ λένε, δέν τής έχει γραμμένα στό χαρτί του...' 

Γραμμάτικας. Ό Πλάτων λέγε.Μήποτε δέ χάρτην, διότι 
εν τή εποχή εκείνη ούδαμώς υπήρχε χάρτης, άλλά περγα- 
μηναί, έχομεν δ ’ αποδείξεις σαφείς τάς μαρτυρίας τών επί
σης αρχαίων καί άκμασάντων τώ......

Βρουβάκης. (Άδημονών, άτε βλέπων μακρυνόμενον άφ’ 
μαυτοϋ τόν σκοπόν τής ομιλίας του.) Έ, άς τούς ’συχωρη- 

ένους. θά χη όμως σχεσι μέ τό περγαμότο βέβαια αυτό το 
περγαμηνό...

Γραμμάτικας. Μή βλασφημής, γεϊτον ! ...
("Επιται συνέχεια). Δίκ.

ΜΑΤΘΙΛΔΗ
{Σύγχρονον έπεισύδιον)

Δέν ήτο μοϋσαθυμήρης γελώτων καί ευθυμίας έμβλημα,ούδ ’ 
οΰρανοβάμονος τίνος θεότητας αίθερόκτιστον άσυλον.Δέν ίγεν- 
νήθη είς διανθή ονείρων βασίλεια.Δέν ήτο Ναϊάς τις η νύμφη 
μετέωρος. Δέν έκυμάνθησαν περί αυτήν αί πτυχαΐ βασιλικής 
άλουργίδος, ούδ’ ύπήρξεν έρωμένη μυθώδους τίνος ήρωος είς 
κόσμον έναλλον άγνώστου ζωής. Ούτε πρόκειται περί αίμο- 

■ σταγοΰς τίνος τραγφδίας, άλλ’ ούτε καί περί μυστικής συν
θήκης στάσεως ή άνατροπής τού ένεστώτος. Αί βουΛαΙ ήρε- 
μούσι χασμώμεναι.

Καί δέν ήτο μέν κόρη ζώσα, ή Βακχίς τις ήδύλαλος, ^ζη 
όμως είς τάς γλυκείας άναμνήσεις καί τήν καρδίαν εκείνο ο . 
Καί άν μέν δέν άπει^γάζετο πρό τού κατόπτρου της τό κάλ- 
χοςέταίραςτινος τής κλασικής άρχαιότητος, ήτο όμως όνομα 

γλυκύ, όνομα φίλης καί ίνταυτφ έρωμένης, ούτω ήδέως έπ- 
ανθοΰν επί τών χειλέων τοΰ Φαίδωνός. Κάί αύτός μέν τήν 
ήγάπα, εκείνη δέ; . . . . Τοΰτο Ισως μόνος αύτός τό έγνώ- 
ριζι. Καί ένφ ό άθλιος μόλις πρό έτους έπεφορτίσθη τόν δ- 
κνου καί νοθρότητος άπόζοντα μανδύαν τοΰ συζύγου, πρός ον 
πολεμίως άπό τίνος διέκειτο, έν τούτοις δέν έπαυε διαπλέων 
τόν εύκύμαντον ωκεανόν τών ερώτων, πρός νέαν καί όλως 
παράδοξον οργήν τού οχληρού του ήμίσεως ύφ’ δ ύπέβοσκεν 
εύφλεκτος ή συζυγική πυρϊτις, έτοιμη νά εκραγή παταγωδώς 
ύπό τούς πόδας τού άπιστου Φαίδωνος. ’Αλλ’ οίμοι I ίπέ- 
πρωτο παν τό ύπό τής Ούρανίας τεκταινόμενον, πρός άλ- 
λοίωσιν τινα τού Φαίδωνος, νά διαρραγή ώς φυσαλλίς ύπό 
τήν στρεβλήν καί άκαμπτον άδιαφορίαν του. Ό Φαίδων πάν
τως φιλοσοφικόν πνεύμα, ήμέλει τών περί αύτόν, καί άφρον- 
τις πρός παν δ,τι άφεώρα, ή έθιγε τήν διαφανή καρδίαν τής 
εύγενοΰς άλλως τε συζύγου του, παρεδίδετο είς τήν μέθη*  τής 
ήδεϊας του ρέμβης, ήν συνεχώς μάλιστα ήρύετο έκ τής άτε- 
λευτήτου μελέτης τών δραμάτων τοΰ Ούγκώ ή τού Σίλλερ, 
ή έκ τίνος πάλιν εύρωτιώσης σελίδοςτοΰ Δουμα ή άλλου τίνος.

Οΰτωπως μελετών καί προφανώς εμπνεόμενος έκ τοΰ σεση- 
πότΟς ρωμαντισμου παρεληλυθυίας πλέον έποχής, καθίστατο 
συν τώ χρόνφ ό ένθερμος ακόλουθος, ό πιστός οπαδός, τών 
παραλόγων αύτής δοξασιών. Καί ίδούνέοι πόθοι, νέαι ίδέαι 
παγιωθεϊσαι, τρόπον τινα, έν έαυτφ τόν ήνάγκασαν συνεργόν 
έχουσαι τό έξημμένον τής διάνοιας του νά παρικλίνη καθ’όλο- 
κληρίαν τής όδοΰ ήν άοχήθεν ώφειλε ν‘άκολουθήση. Έφαν- 
τάζετο έπί παραδείγματι τάσ νύκτας Ψυχρός χαί θυεΛΛώδεις 
καί τήν φοράν των άνέμων διασχίζουσαν τό κενόν, βομβοβν 
&ι έκ τών συριγμων τών κεραυνών μαινομένων. ’Ενώ οίμυ
στηριώδεις ίππόται τής εποχής Λουδοβίκου 1Δ' παρήΛαυνον έν 
δ-Ιη τώ μτγα.Ιοπρεπεία, των, χαί ή χαταιγίς έμαίνετο, καί αί 
ψεχάδες τής βροχής πυκναί διεσταυροΰντο, καί τό μέγαρον, 
καί...............Πάσα λοιπόν καλή θέλησις, παν άρεστόν έν
στικτον κατέπεσεν,: άνετράπη, ήφανίσθη τέλος, ύπό τό ψυ
χρόν περικάλυμμα παραδόξου ρωμαντισμοΰ δν καί αύτός προ- 
δήλως μή έννοών έπέρά τόν βίον του έν πλήρει άπογοητεύσει 
ήν ώς άλλος αίνιγματίας Φαύστος, καί άψίκορος έν πάσαις 
ταΐς ζωϊκαϊς άπολαύσεσιν, ήντλει άπό τοΰ βάθους τής άβύ- 
σου είς ήν Μαινάς ή άλήθεια τόν κατέρριψεν.

Τοιοΰτος όμολογουμένως σύζυγος, ούδέποτε θά έβίου εύ- 
δαιμόνως ύφ’ άς σύνθήκας ανέκαθεν ή γυνή άπεδέξατο τόν 
γάμον. Σύζυγος δέ ώς ή Ούρανία,πλήρης νεότητος καί σφρί
γους, άφ’ ένός μέν ζηλότυπος, άφ’ ετέρου δέ ακόρεστος έν 
τή ηδονική άπολαύσει τών συζυγικών θέλγητρων έστέ, βέ
βαιοι δτι ούδέποτε καί μεθ’ ολας τάς ένορκους καταθέσεις 
τών έκκλησιαστών, θα έδέχετο φιλοφρόνως καί άνιυ στε
ναγμού ψύχρας άπαρεσκείας, τήν έιηοίαν φιλοσοφικήν θω
πείαν τοιούτου συζύγου.

Έν τοσούτφ ό Φαίδων,ούδέν τούτων ήννόει ή μάλλον,ούδέν 
ήθελε νά έννοήση" έόώ λοιπόν προέκυπτεν άλυτον αίνιγμα 
διά τήν Ούρανίαν. Ή έκλελυμένη, ούτως είπεϊν, διάνοια τοΰ 
Φαίδωνος καί ή έκ τής ρέμβης καί συχνής μελαγχολίας του 
άπορρέουσα άδιαφορία, ύπήρξε’δι ’ αύτήν φοβερόν δίλημμα, 
έπι τοϋ οποίου προσκρούον, οπισθοδρομεί τεθλασμένον παν 
της έπιχείρημα.

* *
♦

Έσπέραν τινά μετά μακρόν άνά τήν εξοχήν περίπατον ό 
Φαίδων έπιστρέψας.εύρεν έν τφ θαλάμω του άναμένοντα τόν 
φίλον του κ. Άγουρίδην.

— Πώς έδώ ; άνεφώνησεν ό Φαίδων, τύπτων άντί άλ
λης θωπείας τόν ώμον τοϋ κ. Άγουρίδου.

— Πάντοτε ό αύτός είσαι Φαίδων· άλλ’ ή Ματθίλδη ; 
Προσέθηκε μορφάζων ό κ. Άγουρίδης.

— Ή Ματθίλδη ; άλλά.... δέν έννοώ, είπεν ό Φαίδων, 
καί άνορθώσας τούς ώμους του έπανέλαβε. Μά τούς χιλίους 
δαίμονας,ούδέν έννοώ. ·

— Άλλά ή Ματθίλδη, φίλε μου, τήν όποιαν πρό τόσου 
καιρού μοί ύπεσχέθης, καί μετά τής οποίας τοσάκις έπεθύ- 

μησα νά διέλθωμίαν έσπέραν... Τόσον ευκόλως λοιπόν λησμο
νείς, πώς;

— ’Αληθώς, πόσον έγινα έπιλήσμων άπό τίνος. Έψιθύ-' 
ρισεν ό Φαίδων. Δυστυχώς όμως, φίλε μου, δέν θά δυνηθώ νά 
σέ ευχαριστήσω, δι*  άπόψε τουλάχιστον, έχεις όμως τόν λό
γον μου δι’ αύριον. Κάί άντί πάσης άλλης περαιτέρω έξη - 
γήσεως, θλίψας φιλικώτατα τήν. χεϊρα τοΰ φίλου του άπε- 
σύοθη είς τό γραφεϊόν του.

Άναχωρήσαντος τού κ. Άγουρίδου, ό Φαίδων είσήλθεν 
αύθις εις τόν θάλαμόν του ύποτονθορίζων τήν τελευταίαν 
στροφήν περιπαθούς άσματος.

Τής νυχτός φεΰγ’ ή ώρα ταχεία 
έΛθέ, δός μοι τόν ΰπνον μου σύ 
ή ζωή μου έγγΰς σου χρυσή 

ειν’ ονείρων μαγεία.

Ή θύρα τοΰ έναντι θαλάμου ήνεώχθη καί ώς ύαινα όλέ- 
τειρα βάλλουσα φριχτούς ώρυγμούς έξήλθεν ή Ούρανία. Οί 
οφθαλμοί της άπήστραπτον έν τφ σκότει τής βραδέως έπερ- 
χομένης νυκτός, ό ίδρώς ψυχρός περιέβρεχε τό ρυτιδούμενον 
μέτωπόν της καί οί ύπό οργής καμπτόμενοι πόδις της τήν 
άφήκαν νά πέση ημιθανή έπί τοΰ εδάφους.

— ΜατθίΛδη Λοιπόν αί ΜατθίΛδη ■ υπετραύϊιζιν άπό και
ρού είς καιρόν άποπτύουσα άφρώδη σίελον. Καί συσπώσα τάς 
όσφρεϊς έτυπτε διά τού-ποδός της τό δάπεδον Ειτα ήγέρθη 
καί ώχρα έκ τής οδύνης ώρμησε πρός τόν θάλαμον τοΰ συζύ
γου της. Άλλ’ ή θύρα τοΰ δωματίου ητο κλειστή· τό ολί
γον μόνον έκ τών σχισμάδων ύπεκφεΰγον φώς, έμαρτύρει τήν 
άγρυπνίαν τοΰ Φαίδωνος.

"ίΐ ΜατβίΛδη ! ΜατθΐΛδη ! ήκούετο εκτοτε ψιθυρίζων ό 
Φαίδων. Ή Ούρανία όλίγον έλειψε νά πέση όλοκαυτωθεϊσα.

—Ώ έκουράσθην έδώ' θά σέ άπολαύσω καλλίτερου έπί τής 
κλίνης, ήκούσθη καί πάλιν ψιθυρίσας ό Φαίδων, συγχρόνως δέ 
ή κλίνη άνέδωκε ύπόκωφόν τινα τριγμόν, ώσεΐ σώμα τι επι- 
πτεν έπ’ αύτής. Ή Ούρανία ήτο άδύνατον νά κρατηθή 
πλέον νεκρική τις ώχρότης διαχυθεϊσα έπί τοϋ προσώπου 
της προέδιδεν άλανθάστως τήν έν τή ψυχή της έγειρομένην 
τρικυμίαν. Ματ01Λδη \ ! έψέλλιζε, καί ρίγος έπιθανάτιον διέ- 
κρεχε τά εκνενευρισμένα μέλη της. ΜατθίΛδιι καί μαινομένη 
έτρεχεν εντός τοΰ δωματίου. ΜατθίΛδη καί μέλανες δφεις 
είρπον ύπό τούς πόδας της. ΜατθίΛδη ! ! καί ήσθάνετο ύπ’ 
αύτήν όλισθαΐνον τό έδαφος. Συγχρόνως δέ τό φρικαλέου φά
σμα τοΰ διαζυγίου έδόνει τάς φρένας τής δυστήνου γυναικός.

Έν τφ μεταξύ ήγέρθη καί καλύψασα διά τών χειρών τό 
πρόσωπον της, έξερράγη είς δάκρυα πικρού παραπόνου.

♦
Τήν πρωίαν μετά τοϋ πατρός της ήνοιγι ήρεμα τήν θύ- 

ραν τοϋ δωματίου τοΰ Φαίδωνος.— θά ιδης ότι ήπατήθης, 
έλεγεν ό πατήρ της, όστις μεθ*  όλην τήν άφελή αύτής έξρ- 
μολόγησιν ούδόλως έπείσθη περί τής τοιαύτης διαγωγής τοΰ 
Φαίδωνος. Καί είχε δίκαιον.

Μετά μακράν τέλος άγωνίαν έίσήλθον είς τόν θάλαμον τών 
έρώτων, ένθα έπί πλούσιας τίνος κλίνης ήπλοΰτο νωχελώς ο 
Φαίδων συσφίγγων, έπί τοΰ στήθους του, άντικείμενον άγνώ
στου προελεύσεως. Ό πατήρ τής φρικιώσης έτι Ούρανίας τρό
μων έκ τής όργής καί μέ άπειλητικόν όμμα προέβη μέχρι 
τοϋ ρομαντικού μας κοιμωμένου. Άλλ’αίφνης έστη καί μει
δίαμα ανεκλάλητου χαράς διέστέιλε τά ώχριώντα χείλη του.

-  “£)! αγαθή μου Ούρανία, είπεν, ίδέ πόσον ήπάτησες έ-
αυτήν. Καί άποσπάσας άπό του Φαίδωνος τήν σκανδαλώδη 
άγνωστον έρωμένην, είπε μετά μειδιάματος μεστού πατρικής 
στοργής καί άγάπης.

__ ’Ιδού, φιλτάτη, ή έρωμένη τοϋ συζύγου σας σοι ανήκει.
Ή Ούρανία ωχρά καί μέ άνεωγμένους οφθαλμούς, έτεινε 

τήν ροδοβαφή της χεϊρα καί έλαβεν ούχί άλλο τι, ώς πιθανόν 
νανέμεν^ν, άλλά κομψόν, χρυσοποίκιλτου τεύχος βιβλίου, έπί 
τού όποιου κύψασα, άνέγνωσε μειδιώσα:

ΆΜατθΛίδη-», μυθιστορία Εύγενίου Σύη.
“Εκυψε καί ήσπάσθη τόν κοιμώμενον έτι σύζυγόν της.

Τιμ, Μωρ.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ ΜΟΥ 
(Μουσική τοΰ μακαρίτου Δ. ΚΟΚΚΟΥ)

Γλυκειά περιστεροϋλα μου 
Φτεροΰγιζε ’ς τά ϋψη,

Μη σέ ποτίζ’ Α θλίύι
Κι’ άς ημαι ’γώ μακρυά ! 

θενά ’λθη ’μέρα, αγάπη μου
Ποΰ θενά 'σ εΰρω πάλι

Νά ίδώ τά ώραϊα σον κάλλη 
ΤΑ νειότη τλ γλυκειά.

Μην κλαϊς, γιατλ ’ςτά στήθη μου
Σ’ έχω ζωγραφισμένη...

Γιά σέ ποτέ οέν σδένει
Ή ^>λόγα άφ’ την καρδιά !

Εινε ’ψηλά ’ς τά οΰράνια
Ή αγάπη μας γραμμένη,

Κι’ δσος καιρός διαοαίνει 
θενά σκορπμ εΰωδιά.

2ϋρβί Γ. Α. Παλίτης.

ΑΙ ΚΛΗΡΏΣΕΙΣ ΤΠΝ ΛΑΧΕΙίΙΝ ΤΗΣ “ΦΓΣΕΟΣ,,
Ός ήδη προηγγείλαμεν, τήν πρώτην τοϋ προσεχοΰς έτους 

γενήσεται έν τοϊς γραφείοις ήμών ή έκκύβευσις τών λαχείων 
τής «Φύσεως», καθ' ήν θά λάβωσι μέρος μόνον οί πληρώ- 
σαντες τήν έτησίαν -συνδρομήν των.

Κατά ταύτην κληρωθήσωνται 51 αριθμοί εξ ων·
Ό 1ος κερδαίνει εν χρυσοΰν ώρολόγιον.
Ό 2ος εν άργυροϋν ώρολόγιον.
Ό 3ος έν ρεβόλβερ.
Τρεις αριθμοί θά κερδίσωσιν άνά ενα αριθμόν τών λαχειο- 

φόρων ομολογιών τής Έθν. Τραπέζης.
Πέντε αριθμοί άνά έν λαχεϊον τών άρχαιοτήτων.
Αέκα αριθμοί άνά έν εικονογραφημένου ήμερολόγιον τοΰ 

1892.
Δέκα άριθμοί άνά ενα ημεροδείκτην τοΰ 1892.
Καί είκοσι άριθμοί άνά μίαν έγχρωμον εικόνα.
Έποαένως παρακαλοΰνται διά τελευταίαν φοράν οί κα

θυστεροΰντες έτι τήν συνδρομήν των ν άποστείλωσιν ήμϊν 
ταύτην πρό τής 1ης έλευσομένου Ίανουαρίου, ϊνα μετάσχωσι 
τών κληρώσεων.

Ή Λιεύθυνσις τής «Φύσεως»

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

117. Αίνιγμα

Χαριτωμένη περνούν ζωή 
γΛυκεχά καί τιμημένη 
όσοι μ'έ θέΛουν, μ' αγαπούν 
άνίσως όμως ή αρχή 
καί τό τέίος Λακτισβοΰν 
έρημοι κι' άπηΛπισμένοι 
έδώ ’ς τή γή θά μένουν... 
Άν ίν γράμμα άφαιρέσρς 
είς τά ζζ>α θά προστρέζης.

118. Αίνιγμα.
Τής Ακρίβειας μόριον, τό πρώτον πάντα μένει 
τό δέ, σωμάτων και ψυχών τήν σύζευζιν σημαίνει. 

“Αμα τά ένώσης μό-Ιις 
τής ’Ασίας θίιμαι πόΛις.
119. ΠρΟς συμπλήρωσιν.

Π.τ.ι. — π. .τ.ν— τ. .ι.τ.τ.ν
120. Αογόγριφος.

X λϋε Π θ άν δ,τι ταϊς Δ 1Κ Μ νοΰν Μ άνά λί
θοι άν.



248. Η ΦΥΣΙΣ

121· Ερωτήσεις
ΐ) Διατί οί άνθρωποι τών γραμμάτων «πανίως εξέρχονται 

ίύφιπποι;
2) Κατά τί δμοιάζουσιν αί γυναίκες «αί οί ιερείς μας ;
3) Τίνας βεδτητας οι άρχαΐοι "Ελληνες είκδνιζον γραίας λευ· 

χειμονούσας;
‘Αραβικός Ίππος

ΛΥΣΕΙΣ TON ΕΝ Tfi‘ 28v ΦΥΛΑΩ'ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
107. Αίνιγμα. Λα —ρίς—Α—Αάρισσα. ”Ελυσ«ν αΰτδ δ ex Πύρ

γου χ· Ε. Άλεξανδρδπουλος, δ έξ 'Αθηνών χ. Άριστ. Οικονόμου 
και ό έχ Σμύρνης χ. ’Αγησίλαος Ιίουρναρας.

108. Αίνιγμα. tip — πάθος — Κάρπαθος. "Ελυσεν .αύτδ ό έξ 
’Αθηνών χ. Δημ. Βελισσαρόπουλοε.

109. Αίνιγμα. Ή ύγιεία. "Ελυσαν αύτδ οΐ έξ ’Αθηνών χχ. Άρ- 
τ«μις Νικολάου καί Περικλής Λογοθέτης, χαΐ δ έκ 'Γριπύλεως χ. 
Σπ. Διονυσίου.

ΑΝΤΑΠ0ΚΡ12ΕΙ2 ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ,,
Α. Ρ· φιλιππιάδα Έλήφθη έπϊστολή σας πλήν χ. Δ . . μας είπε ν’ ά- 

ναμίίνωμιν Ιίχδοσιν εντάλματος. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν και άπεστείλαμεν 
φύλλα έξ αρχής.—Τ. I. Ρ. Ζαβέρβαν. ’Επιστολή μετά περιεχομένου έλή

φθη. ’Έχει καλώς. Δημοσιεύεται. Εΰχαρί'τουμεν. — Γ- Β. Τ. Οιτέντιον. 

,Ελάβομιν επιστολήν σας.Εύχαριστοδμεν δι’ βύγενή προθυμίαν σας.Άπηντή- 
σαμεν.—θ. Β. Πάτρας. Σας έγράψαμεν προχθές ταχυδρομιχώς έν έχτάσει, 
— Ν. Θ· Σΰρον. Ζητούμενος αριθμός σάς άπεστάλη.— Π I. Π. Πύρ

γον. Ζητούμενον φύλλον σας άπεστείλαμεν. —Δ. Γ. Ιθάκην. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Σάς εΰχαριστοϋμεν. Άπόδειξιν ταχυδρομιχώς. ’Αριθμός λα

χείου σας 1834. — Β. Α. Ο. Κέρκυραν. Συνδρομή μας έλήφθη. Σάς ένε- 
γράψαμεν άπό 1ης 95ρίου. Άπόδειξιν έν παρόντι φύλλφ. Βύχαριστοίίμεν. 

Φύλλα σάς άπεστείλαμεν.—I. Π. Αλεξάνδρειαν. Συνδρομητής ένεγράφη. 
Άπόδειξιν λαμβάνετε ταχυδρομιχώς—Γ. Δ. Π. Τουρνο-Μαγονρίλίον. 
Συνεστημένη έλήφθη, εόχαριστοίμεν πολύ.Φύλλα σάς άπεστείλαμεν.—Ε.Μ. 

Αγονλίνίτβαν, Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Ταχυδρομιχώς 
σάς έγράψαμεν. — Η. Λ. Σπέτβας. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις έν 

παρόντι φύλλω. Ευχαριστοϋμεν. — Δ. Α. Καλάμας. Έκ παραδρομής έ- 
βράδυνε αποστολή άποδείξεως. Έν τούτοις σάς άπεστάλη — II. Δ. Μ. Σύ
ρον. Διατριβή σας έλήφθη.Δημοσιευθήσεται μετά τήν επετηρίδα τών Χριστου
γέννων. — I. ΓΙ. Ααμανχούρ. ’Επιστολή μετά συνδρομής σας έλήφθη. 
Εύχαριστοθμεν. Σάς έγράψαμεν. — 1. Φ. Μ. Βόλον. "Εμβασμά σας έλά- 

βομεν. Εύχαριστοΰμεν. Σάς έγράψαμεν. — X. Π. Χαλκίδα- ’Επιστολή 
έλήφθη ώς και χρήματα. Ζητούμενα ®ύλλα σάς άπεστείλαμεν. — Γ. Α. Π. 

Σύρον. Δύο φάκελλοί σας έλήφθησαν. ’Έχει καλώς. Σάς έγράψαμεν. — 
Γ. Μ. Σύρον Έν τή τελευταία 8η κληρώσει τής 15 βόριου 1891 δέν 
έχερβίσατε. Προηγουμένας κληρώσεις παρατηρήσατε ; — Σ. Τ. ’Ενταύθα. 
Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι τά Χριστούγεννα θά σάς είνε εφέτος πολύ ευχά
ριστα, άφοΰ θά έχετε πλησίον σας τήν ’Επετηρίδα, τήν ήμέραν έκείνην.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ ΕΚΠΛΗΞΙΣ
----- ,---υ· U--.-υ-υ-υ-υγι (ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ
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’'Εργα αντότβλϋ καί ανέκδοτα εγκρίτων λογίων. ■— Εικόνες έκλεκταί.— 
Έκτνπωύις φιλοκαλεότάτη.

Τ Α ν 25ην Δεκεμβρίου λ Διεύθυνσις τής ΦΥΣΕΩΣ, έπιθυμοϋσα νά παράσχη τοϊς συνδρομηταϊς 
αύτής κατάλληλόν τι ένθύμιον διά τάς προσεχείς ημέρας, έκδίδει έπ’ εύκαιρία τών εορτών, εις μέγα σχήμα 
έξ 28 σελίδων, λεύκωμα καλλιτεχνικόν ύπό τόν τίτλον :

'ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ W ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΝ,,
έν ή καταχωρισθήσωνται έργα γνωστών παρ’ ήμίν λογογράφων καί ποιητών, ποικίλων θεμάτων, καθι- 
σταμένη ούτω, τό μέν,τερπνότατον ανάγνωσμα, τό δέ, πιστή είκών της συγχρόνου φιλολογικής κινήσεως.

Ή Έηετηρίς, ήτις διανεμηθήσεται δωρεάν είς πάντας τούς ήμετέρους συνδρομητής τήν ήμέραν 
τών Χριστουγέννων, θ’ άντιπροσωπεύση τάφύλλα τής 15, 22 και 29 Δεκεμβρίου, συνενουμένων έν αύτη. 
Ή συνέχεια τής συνήθους ύλης τής «Φύσεως» έξακολουθήσει εις τό φύλλον τής 5ης ’Ιανουάριου 1892. 
Διά τής καινοτομίας ταύτης ού μόνον ούδέν καθυστερούμεν φύλλον, άλλ’ άπ’ έναντίας, μη φειδόμενοι 
δαπανών, προσφέρομεν τοϊς συνδρομηταϊς πλεϊον, κοσμοϋντες τήν σειράν τών φύλλων τοΰ έτους διά 
τεύχους έκτακτον ύπό πάσαν έποφιν, περιεχομένων και εικόνων' αί τελευταίοι, δλαι έκομί- 
σθησαν έπίτηδες χάριν τοΰ τεύχους έξ Εύρώπης. Τήν έπιμέλειαν τής ύλης άνέλαβεν ειδικός συνεργάτης.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ — ΠΟΙΗΣΕΙΣ -’ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΣΚΑΛΑΘΥΡΜΑΤΑ - ΣΚΕΨΕΙΣ - ΗΘΟΓΡΑΦΙΑΙ

Διά τους μή συνδρομητής τής «Φύσεως» μόνον λεπτά 60.—Διά τό έξωτερικόν 0,60 έκατοστά.
Ή «Εικονογραφημένη έπετηρϊς τών Χριστουγέννων» έσται άριστον δώρον διά τά φίλα πρό

σωπα, άμφοτέρων τών φύλων.

Παραγγελίας δεχόμεθα άπθ τούδε.
Εύελπιβτούμεν δτι οί ήμέτεροι συνίρομηταί θά όργασθώσιν όπερ εύρυτέρας διαδύσεως τής «Έπετηρίδοςυ.


