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’Η Τράτα. 'Αρχαία καταγωγή της τράτας. - Διάκρισις τδν νεανίδων από
τδν υπάνδρων. - Ίστορικαι αναμνήσεις. - Ή τράτα εν ΈλευσΤνι.- Συμ
πέρασμα, (μετ' είχόνος), ύπό Φ. Π. — Ό θαλασσοπόρος ‘Ιωάννης
Φραγκλϊνος (συνέχεια κα'ι τέλος!, ύπό Η. Ο.—Κλεοπάτρα, ύπό Δ.Κ.

— Ό Μεσημβρινός Άστήμή Γή τδν άδαμάντων, μυθιστορία 10ΓΑΙΟΓ ΒΕΡΝ,ύπό Ι.Κ.—Ηλεκτρικόν δράμα.—Τηλεφωνικά-—ΈχτοΦ
σημειωματάριου μου, ύπό Δίκ.—Επιστημονικόν «αίγνιαν : Αυ
τόματον δι’ έλκος, ύπό Φ· Π- —Αίνίγματα.—-Λύσεις αινιγμάτων.
•Ανταποκρίσεις.—Είβοποίησις.

Μ ΤΡΑΤΑ
(Συνέχεια καί τέλος).

’Αρχαία χαταγωγή τής τρ ά τας.— Διάχρισις των νεανίδων άπό τδν ύπάνδρων.— Ίστορικτί άναμνήσεις.—Ή τράτα έν Έλευσΐνι.—Συμπέρασμα.

Ό μέχρι τών ήμερών μας διατηρούμενος έτι χο
ρός της τράτας, ώς έξάγεται καί έκ τινων αρχαίων
άνακαλνπτομένων άγγείων,έν φ απει
κονίζεται πιστώς ό χορός
ούτος, είναι
•Αρχαιότατος,
καί ώς φαίνε
ται έχόρενον
■αΰτόν καί οί
προπάτορες
ήμών άπαραλλάκτως,
ώς χορεΰου-σιν αΰτόν νΰν
οί Μεγαρεΐς
καί Έλενσί•νιοι. “Αν δέ
παρατηρήση
τις μετά προ
σοχής τήν έ·
πί τίνος τοι
Γ
ούτου αγγεί
ου παράστασιν, αί ένδυ■μασίαι, αί κι
νήσεις καί ό
τρόπος τής
συγκρατήσεως τών χειρών τών χορευουσών γυ
ναικών οΰδόλωςδιαφέρου
σι τών νΰν.
Πανομοιό τύ
πον τής είκόνος ταύτηςέ. δημοσιεύθη
έν τή «Παν
δώρα» έν έτει 1867 πλήν

ΒΚΔΙΔΟΤΑΙ

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΝ

δέν παρέχονται αί δέουσα
*
καί έπαρκεΐς περί τοΰ
χορού τοΰτον πληροφορίαι, οΰδέ άναφέρεται πώς
ώνομάζετο τδ πάλαι Λ τ ρ ά τ α. “Αν δέ τινες φρονοΰσιν, δτι είναι ό λεγόμενος κΰκ λι ο ς, σφάλλουσι,
διότι ούτως ονομάζεται παρ’άρχαίοις ό κοινόςσυρ·
τό ς χορός. Ίσως έπιμελέστεραι έρευναι έκ μέρους
τών άρμοδίων διαφωτίσωσι τά περί τοΰτου. Τό βέ
βαιον έν τοΰτόις είναι, δτιμεγίστην ομοιότητα έχει
πρός την άποτελουμένην άλυσιν τών συρόντων τά
σχοινιά της τράτας άλιέων καί την κίνησιν αΰτών,
έξ οΰ καί τό όνομα έδόθη' καί δπως έκεϊ, οί τελευ
ταίοι πρός τήν ακτήν μένοντες άλιεΐς διευθΰνουσι
καί σΰρονσι τά δίκτυα άδοντες έν ταΰτώ μονοτόνους ναυτικός λέξεις, οΰτω καί ένταΰθα αί άποτελοΰσαι την οΰράν τοΰ χορού γυναίκες διευθΰνουσιν
αΰτόν καί άδονσιν. Άίλλά μήπως δέν ΰπάρχει όμοιότης καί είς τήν οΰσίαν; “Αν οί άλιεΐς άλιεΰωσιν
τούς ιχθύς, αί
ήμέτεραι ήρωίδες δέν άλιεύουσι τους
σνμόίουςτων;
’Εν τώ προηγουμένφ ή
μών φύλλω είπομεν,δτι τήν
τράταν χορεύονσι καί νεάνιδες καί ύπανδροι γυ
ναίκες. Πρός
διάκρισιν δ
μως· αΰτών,
καί ινα μή τά
βλέμματα τών
παλληκαρίων
σκανδαλωδώς
φέρωνται έπί
τών τελευταί
ων, καί έπέρχωνται μετά
ταΰτα παρε
ξηγήσεις καί
άπώλειαι συμ
παθειών, έδει
νά φέρωσΐν αί
μέν ή αί δέ
διακριτικόν τι
σημεϊον δηλοΰν τήν κοι
νωνικήν θέσιν
έκάστου αΰ
τών.ΙΙρόςτούτο λοιπόν έφαντόσθησαν
καί έπραγματοποίησαν έθιμόν τι, δπερ
αγνοείται δν
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παλαιόθεν έπικρατεΐ, ή μεταγενεστέρως. Έν τούτοις,
ούτως ή άλλως αί νεάνιδες, αϊτινες καί συμφέρον
έχονσι νά διακρίνωνται, φέρουσι την μίαν άκραν
τοΰ φορέματος η τής περιζώστρας αύτών ανηγειρμένην και έστηριγμένην διά καρφίδος περί τήν
όσφύν, καά ούτως οί νέοι διακρίνονσιν εύκόλως τόν
Μάΐον του ’Απριλίου.
Αί δέ πενθηφοροΰσαι γυναίκες ύπανδροι καί μή
παρίστανται καί αύται παρά τω χορω έν σώματι μελανοφοροϋσαι καί παρά ταϊς'χορευούσαις ίστάμεναι
άλλά μή λαμβάνουσαι μέρος.
Τοιοΰτος έν όλίγοις <5 χορευόμενος χορός κατά
τήν πανήγυριν τών Μεγάρων τήν δευτέραν ήμέραν
τοΰ Πάσχα, καθ ’ ήν παρευρίσκονται καί συμμετέχουσι καί οί Έλευσίνιοι μετά τών γυναικών των.
Όπόταν δέ πανηγυρίζουσιν οντοι κατά τήν έπέ·
τειον τοΰ αγίου Γεωργίου προσέρχονται καί οί Μεγαρεϊς καί τοϊς άνταποδίδουσι τά ίσα. Άν δμως,
συμπέσωσιν άμφότεραι αί πανηγύρεις κατά τήν αύτήν ήμέραν, ώς συνέβη τελευταϊον, τότε τό θέαμα
είναι γραφικώτερον, λαμπρότερον καί πολυπληθέστερον, άμιλλομένων άμφοτέρων τών κωμοπόλεων
τίς πρώτον πλείονας νά προσέλκυση ξένους θεατός,
οϊτινες χάριν τής ύπαρχούσηςτανΰν σιδηροδρομικής
εύκολίας, τής ταχύτητος τής συγκοινωνίας καί τών
ένθεν κάκεϊθεν κατά τήν μετάβασιν καί έπιστροφήν
άξιοθεάτων ιστορικών θέσεων άνά τό ’Αττικόν έδα
φος, άθρόοι κατ’ έτος μεταβαίνουσιν. Ίδίως ή θέα
τοΰ κόλπου τής Έλευσϊνος καί τοΰ τής Σαλαμίνας,
ή γραφική άποφις τοΰ ΰφηλοΰ κρηπιδώματος έφ’οΰ
ό Εέρξης είχε στήσει τόν άργυρόποδα θρόνον του,
δπως θεάται τής ναυμαχίας τοΰ στόλου του, είναι
έξαισία καί πλήρης τόσων αναμνήσεων, συνδυαζομένων πρός τήν άπόβασιν τών στρατευμάτων
αύτοΰ είς τό έναντι ’Αττικόν έδαφος μετά τήν αΐσίαν έκβασιν τής μάχης. Αδύνατον έάν έν τώ μεθ’
ού ταξειδεύητε συρμώ ύπάρχωσι ξένοι περιηγήταί
νά μή παρατηρήσατε καί αύτους θαυμάζοντας καί
δακτυλοδεικτοΰντας μετ’ εύχαριστήσεως · πότε τήν
μίαν καί πότε τήν έτέραν θέσιν.
Άλλ’ άς έλθωμεν καί είς τούς φίλους Έλευ'σιΈγκαταλιπόντες τά Μέγαρα καί τήν κλασικήν
τράταν αύτών έν μεγάλη εύθυμία καί ζωηρότητι,
εύρέθημεν μετά ήμισείας ώρας σιδηροδρομικήν πο
ρείαν έναντι έτέρας τράτας όμοιας μέν κατά τάς
κινήσεις τής πρώτης, αλλά διαφερούσης ολίγον
κατά τε τήν τάξιν.· τήν θέσιν καί τάς ένδυμασίας.
’Ενταύθα αί γυναίκες είσί πλουσιώτερον ένδεδυμέναι, φέρουσι πληθυν χρυσών καί αργυρών νομισμά
των κατά τε τό στήθος, τήν κεφαλήν καί τάς πλε
ξίδας αύτών, καί πάλλευκον ένδυμασίαν, ένώ τό φό
ρεμα τών Μεγαρίδων είναι χρώματος φαιού. Ηλι
κιωμένος εΰχαρις άνήρ φέρων Βραχύ λευκόν έσω• φόριον, ώς θά έλεγον αί Γαλλίδες, απλήν κυρτοειδή έλληνικήν ράβδον, ώς θά έλεγεν ό Ζολά, μει
δίαμα γλυκύ καί άθώον, ώς ή διαύγεια τοΰ αττικού
όρίξοντος, ώς θά έλεγεν ό Σαρδού, διηύθυνε τήν τά
ξιν, έκαμνε θέσιν καί έιεθάρρυνε τάς χορεύτριας,
καί προητοίμαζε τά πάντα.
Άς τό όμολογήσωμεν είτε διότι ή πλατεία ητο
όμαλωτέρα, είτε διότι ή γλυκεία έσπερινή θαλασσία
αύρα τοΰ έναντι κόλπου έμέθυε τάς χορεύτριας, είτε
διότι έχόρευον μεταξο δύο ναών τοΰ νεοδμήτου χρι
στιανικού καί τοΰ τής ιστορικής Δήμητρος, είτε καί
διότι αί’Ελευσίνιαι γυναίκες είσί μάλλον εύθυμοι καί
ζωηραί, ή τ ρ ά τ α παρονσίαζεν ένταΰθα θέαμα έκ
τακτον, ζωηρότερον κηί χαριέστερον. Όσω ή τών
Μεγάρων ήτο σοβαρά, επιβλητική καί αξιοπρεπής,
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κατά τοσούτον ένταΰθα μάς έφάνη ήπιωτέρα, μάλ
λον εΰχαρις καί δημοτική. Τό τίκ τό κ δέν ήκούετο·
ένταΰθα, άλλά τόφροϋφροΰ τών νομισμάτων, ά
τινα περιέβαλλον τάς άποτελούσαςτόν χορόν Έλευσινίας άνεμίμνησκον τώ θεατή παλαιοτέρας έποχάς
δόξης καί κλέους.
«Περίεργον πράγμα, έλεγέ τις τών ξένων θεατών,
ένώ είναι μονότονος ό χορός ούτος,ένώ έπί όλοκλήρους ώρας χορεύουσι κυκλιδόν, ούτε αύται κουρά
ζονται, ούτε ήμεϊς βαρυνόμεθα νά τάς βλέπωμεν.
Διατί;»
«Διότι ό,τι μάς άφήκαν οί πατέρες μας, ούδέποτε
θά τό λησμονήσωμεν, άπέκρίνατο, ήλικιωμένη τις
Έλευσίνια.»
Ό χορός έξηκολούθησε μέχρι βαθείας νυκτός,δτε
διελύθη έν μέσω εύθυμιών καί γελώτων καί γενι
κής εύχής καί άντευχής «καί τού χρόνου.» φ. Π.

σό επόμενον δ’ έτος ώνομάσθη 0αρο?νε?ος, έλαβε παρά τοΰ πανε
πιστημίου τής ’Οξφόρδης τόν πρώτον βαθμόν καί τό χρυσοΰν με
τάλλων τής «Γεωγραφικής .Εταιρίας τών Παρισίων».
Έν ετει 1830 αποσταλείς είς τήν Μεσόγειον, έσχε τήν περίστα.
σιν νά προσφέρη πολυτίμους υπηρεσίας είς τόν ύπέρ άνεξαρτησίας
tt^WVlX Τών Ελλήνων, διά «Δ.
.όποιας
*
?»..
Lό Ο»
*!·.'.
«<
· “Οθων Lάπένειμεν
—L....
τάς I·
βασιλεύς
•αυΐω τον σταυρόν τοΰ Σωτήρος. Έξ δέ κατόπιν έτη ώνομάσθη
διοικητής τής Τασμανίας, ένθα παρέμεινε μέχρι τοΰ 1843. Ή διοίχησις του ΰπήρξε πατρικωτάτη, διό καί έχτήσατο σπάνιάν δημοτιχότητα. ’Γπό τή» κυβέρνησιν του Φραγκλίνου ή άποικία προώδευσεν είς ΰψιστον βχθμόν· ίδιαις δαπάναις έθεμελίωσεν έν χαΛ-

Λεγιον χαί τόν επιστημονικόν Σύλλογον, τόν ήδη περίφημο» ύπό
τό ονομα «Βα σιλιχή Εταιρία τής Όβαρτόβνης».
Τω 1845 ό Φραγκλΐνος ώνομάσθη αρχηγός νέας αποστολής επι

φορτισμένης τήν εξεύρεσιν τής βορειοδυτικής διόδου πρός τόν Ειρη
νικόν χαί συγκείμενης έκ τών πλοίων «"Ερεβος» καί «Τρόμος». Ή
αποστολή αύτη, χατά τούς υπολογισμούς του, θά έπεράτου τήν
ανατεθεΐσαν αύτή εργασίαν και θά έπέστρεφε τώ 1847. Άλλ’ άλ
λως έδοξε τοΐς φοβεροΐς στοιχείοις τών παγετών τοΰ εσχάτου Βορ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΛΐΝΟΣ
Μόλις δέ μετά τινα χρόνον, οτε .ή διάλυσις τών πάγων έπέτρεψεν αύτφ τδν πλοΰν, χατώρθωσεν, άψηφίσας μυρίους κόπους καί
κινδύνους, νά φθάση εΐς τινα νήσον, ή ίδωχε τό ονομα τοΰ σοφοΰ
"Ερσχελ- ’ Άλλά μετ' ολίγον, ή σπάνις τών πλεύσιμων ύδάτων, ή
πληθύς τών έπιπλεόντων πάγων καί ή καλύψασα τά πάντα πυ
κνότατη ομίχλη τούς άπήλπισε σχεδόν περί τής έπιτελέσεως τουσκοπού των. Πλατύρρειθρός τις ποταμός χυνόμενος έίς τήν θάλασ
σαν περί τόν 14 Ιον μεσημβρινόν καί χωρίζω» τάς άγγλικάς κτή
σεις άπό τών αμερικανικών 12 έλαβε τό όνομα «ποταμός Glarence».
Παρά τό στόμιον τοΰ ποταμού τούτου άπετέθη κιβωτίδιον περιέχον τό βασιλικόν σήμα, τρεις δέ βροντώδεις ζητωκραυγαί έχαιρέτησαν τήν εκεί στηθεΐσα» σημαίαν τής Ένώσεως.'Ολίγον άποτέρω άνεκάλυψαν δεύτερον ποταμόν, όν εκάλεσαν «ποταμό»· Λαζ—
ηγγ». Ένταΰθα δμως προσπεσοΰσαι σύμπυκνοι ομίχλας ήνάγκασαν αυτούς νά σύρωσι τάς λέμβους είς τήν ξηρά» καί ν’άναμείνωσι

τήν αιθρίαν, δπερ τοΐς έξήντλησεν όλοτελώς καί τάς τελευταίας
ελπίδας επιτυχίας, αιτινες τοΐς ύπελείποντο έτι. Διό καί τή 16η,
Αύγουστου μόλις είχον διατρέξει τό ήμισυ τής πρός τό Παγωμένου
άκρωτήριον (Icy cape] όδοΰ. 'Ο χειμών ηδη ήρχισε νά επέρχεται
ταχύς καί δριμύς ώς πάντοτε συμβαίνει εις τα πλάτη ταΰτα, ένθα
ή έκ τής χειμέριας ώρας ανάπαυλα είναι έλαχίστης σχετικώς διάρ
κειας, καί ό Φραγκλΐνος ήναγκάσθη νά δώση τό σημείου τής υπο
στροφής ΐνα μή διακινδυνεύση τήυ ζωήν τών εταίρων του, θέση,
δ’ έν έπισφαλεΐ χαί τήν έαυτοΰ. Ή τελευταία του επιστημονική
παρατήρητις έγένετο, κατά τήν'κινδυνώδη ταύτην άλλ’ οπωσδή
ποτε έπιτυχοΰσαν εκδρομήν, πλησίον τοΰ σκοπέλου τής «Επιστρο
φής» (Return Reel), δστις έξηχριβώθη δτι κεΐται είς 70,° 26"

πλάτους, καί 148,° 52' μήκους.
·
Τή 80ή Αύγουστου αί λέμβοι άφίχοντο είς τήν προμνησθεϊσαν
νήσον Γάνυ χαί μετά μικρόν είσήλθον είς ώραΐον τινα ποταμόν,:
όστις κατ’ άρχάς έξελήφθη ύπό τών περιοδευτών ώς Ιν. τών στο
μίων τοΰ Μακενσίου, άλλ’ δταν κατόπιν κα,τενοήθη ή πλάνη, είς

ήν είχον περιπέσει, δ Φραγκλΐνος εδωκεν αυτώ τό Ονομα «ποτά—
μδί άή-ί».3 Ό ποταμός ούτος, μετρηθείς, εύρέθη δη είχε πλάτος
ποικίλου μεταξύ ένός τετάρτου καί ήμίσεως μιλλίου,καΐ είχε τάς οχθας χαταφύτουςέκ θαμνωδών δένδρων τών κατεψυγμενων χωρών,ως

καί ό Μαχενσίας. Μετά ένα σχεδόν μήνα άφίχοντο είς τό γνωστόνήδη ήμΐν φρούριο» Φραγκλίνου, άφ’ ού διήνυσαν έν διαστήματι
τριών μηνών δισχίλια καί τεσσαράκοντα όχτώ μίλλια καί έξηρεύνησαν άκτάς έχτάσεως τριαχοσίων έβδομήκοντα. τεσσάρων μιλλίωνπρός τά Δ. τοΰ Μαχενσίου, είς τάς όποιας δέν ήδυνήθησαν ν’ άνα.
καλύφωσιν ουδέ τό έλάχιστον όρμητήριον. Ό Ρίχαρδσων είχεν άπό·
τής 1ης Σεπτεμβρίου φθάσει είς τό'φρούριον μετά ενα τών εύτυχεστέρων πλόων. Χρόνον 6έ τινα κατόπιν ό Φραγκλΐνος έπανήλθεν
είς Αγγλίαν, ένθα έδημοσίευσε τάς έκ τής εκδρομής του εντυπώ

.

σεις καί ανακαλύψεις.

Γ'.
Ό Φραγκλΐνος είχεν ήδη προβιβασθή
κοΰ ναυτικού καί γείνει μέλος

εΐς πλοίαρχον τοΰ άγγλι-

τής «Βασιλικής Εταιρίας». Κατα

1 Herschell, περιφανής Γερμανός άστρονδμος, ό πρώτος κατασκευασαεμίγα τη*εσ<όπιον καί άναεαλόψας τόν πλανήτην Ο δ ρ α ν ό ν (1738-1822).
2 Τής μεγάλη χερσονήσου Ά λ ά σ κ α ί, άνηκούσης είς τούς Ρώσσους
μέχρι τοϋ 1867, 8τ« έξεχωρήθη όπ’αύτών είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτεία; τής
Βορ ’Αμερικής αντί 7,200,υ000 δολλαρίων.
3 Peel (Ροβέρτο;, 1788—1850), μέγας Άγγλος πολίτικος.

-

Κατά Σεπτέμβριον τού 1866 άνηγέρθη έν Λονδίνο» μνημεΐον έξ
ορειχάλκου πρός τιμήν αύτοΰ χαί τών πληρωμάτων τοΰ «’Ερέβους»
καί τοΰ «Τρόμου», δπερ άναπαριστα τόν μέγαν τής επιστήμης μάρ
τυρα εν στολή πλοιάρχου καί μέ τηλεσκόπιου είς τήν χειρα. Έπί
δέ τοΰ βάθρου είσί γεγραμμένα τά ονόματα τών αξιωματικών και
ναυτών τών δύο πλοίών.
Τοιαΰται υπήρξαν αΐ περιπέτειαι καί τοιοΰτον τό τέλος του πε
ριφανούς θαλασσοβάτου, περί τοΰ όποιου συμπληρωτικά τινα δύνα ·
ται ο ημετερος αναγνώστης ν’ άνευρη καί εν ταΐς έν άρχή τής
παρουσης πραγματείας μου μνησθείσαις δυσί διατριβχΐς ταΐς έν τοΐς
φύλλοις 48 καί 49 (Α' έτους) τής «Φύσεως» δημοσιευθείσαις.
Άθήνησιν, ’Απρίλιος. 1891·
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Πολύς άιίττοτε έγένετο λόγος περί τής περιπιστου. βασιλνσσης τής Αίγυπτου Κλεοπάτρας. Σκιαγραφήσωμιν έν τάχει μέρ·η τινα τοΰ βίου της, επ’ εύκαιρέ τοϋ παρατιθέμενου
νομιοματοιτημου.
Ή Κλεοπάτρα,-γεννηθεϊσα εν ’Αλεξάνδρειά τφ 69 π. X.
ητο Ουγάτηρ Πτολεμαίου τοΰ Αύλητοΰ. θνήόκων ούτος,
ρικανοί θαλασσοπόροι 'Ραε καί JfaJ (1854—.1862) έβεβαιώθησαν,
άφήκε.τόν θρόνον αύτοΰ όμοΰ εις ταύτην χαί τον αδελφόν της
εκ διαφόρων πληροφοριών δς ήδυνήθησαν μετά πολλούς αγώνας νά
Πτολεμαίον Διονύσιον., παίδα εννέα έτών, ον έδεί αύτη νά
συλλέξωσιν, οτι χατά τό εαρ τοΰ 1850, όμάς τεσσαράκοντα περί
ένυμφεύετο (52 π. X.). Καταδιωχήεΐσα ύπο τών εΰνοουμέπου ανδρών λευκών έφοράθη παρά τών Έσχιμώων επί τής νήσου
νων τοΰ αδελφού της τφ 49, ή Κλεοπάτρα έπεκαλέσθη την
τοΰ βασιλέως Γουλιέλμου, καί δτι μηνάς τινας κατόπιν οί Ινδοί
βοήθειαν. του'Ίουλίου Καίσαρος, μετά τον θάνατον τοϋ Πομ•«Ορον τά σώματα αυτών είς τι μέρος ολίγον βορειοδυτικώτερον
τοΰ ποταμοί, «ΛΓεγας ϊχθνΐ τον'Βαχα κείμενον. Κατά τάς έπ'με - •πηίου. Ό ΚαΙσαρ δελεαστείς έχ τής χάριτος, τής ευφυΐας
λώς συλλεχθείσας πληροφορίας .πα^ά τών Έσχιμώων, οϊτινες έκ
χαί τής καλλονής της τήν έπανέφερεν έπί -τοΰ θρόνον, τήν
φήμης έλεγον οτι έγνώριζον 8σα αφηγοΰντο, κατέστη σχεδόν βέ
ένύμφευσε μέ τόν δεύτερον αδελφόν της Πτολεμαίον τόν Μι
βαιον οτι οί περί ών ό λόγος Λενχοϊ ησαν μέρος, καί προφανώς οί
κρόν—διότι Πτολεμαίος ό Διονύσιος είχεν άπέλθη ίνα θανατελευταίοι έπιζήσαντες τών πληρωμάτων τοΰ «Ερέβους» καί. τοΰ
«Τρόμου».
τωθή έν τφ Νείλφ —καί έπέστρεψεν εΐς ’Ιταλίαν, άφήσα$αύ·
Ό Φραγκλΐνος χατά πϊσαν πιθανότητα θά ε’χε πέσει προηγου
τήν έγκυμονοϋσαν υιόν, όστις κατόπιν έκλήθη Καισαρίων (47).
μένως, διότι χαθά διηγούντο οί Έσκίμώοι, ή όμάς εκείνη δέν πε
Δύο περίπου έτη βραδύτερου, ό Καϊσαρ τήν έκάλεσεν είς
ριείχε» ούδένα άνδρα τής ηλικίας αύτοΰ, δστις τώ 1850 ήτο εξή
Ρώμην, τήν ένεκατέστησεν έν τοϊς άνακτόροις του, καί άνήκοντα χαί τεσσάρων έτών.
γειρε τό άγαλμά της έν τφ ναφ τής ‘Αφροδίτης.
Δ'. ·
.
- Μετά τόν τραγικόν θάνατον τοϋ δικτάτορος (44) ή Κλεο
Ό Φραγκλΐνος ένυμφεύθη δίς· πρώτον μέν τήν Έλεονάοαν ’Άν
πάτρα επέστρεψεν είς Αίγυπτον. Τψ 41 ό τρίανδρος Μάρ
ναν Πόρντεν, λογίαν καί πολύγλωσσον Άγγλίδα, διακριθέΐσαν ίδίως
κος .’Αντώνιος, καταστάς κύριος τής ’Ανατολής, μετεπέμεν τή ποιήσει καί θςινοΰσαν εκ στηθικού νοσήματος τήν έπιοΰσαν
ψατο τήν Κλεοπάτραν είς Ταρσόν. Η βασίλισσα τόν συνήντής αναχωρήσεως τοΰ συζύγου της διά τήν δευτέραν του πρός τάς
τησεν άνερχομένη είς Κνίδον έν τριήρει χρυσή καί διά τοΰ
άρχτικάς χώρας εκδρομήν. Δευτέρα σύζυγος αύτοΰ, ή καί περιώνυ
άκαταμαχήτου καί συνταράσσοντος θέλγητρου της, ένέπνευμος καταστασκ διά τήν παραδειγματικήν πρός αύτόν άφοσίωσίν
της, ύπήρξεν ή Ιωάννα Γρίφφεν, ήτις'εχ μητρός κατήγετο έξ οικο
σεν είς τόν τρίανδρον θερμόν αίσθημα, όπερ παρηκολούθηγένειας Γάλλων Ουγενότων. Ταύτην ένυμφεύθη έν έτσι 1826 καί '
σεν
αύτόν καί έν τή Αίγύπτφ. Τφ· 40 ό ’Αντώνιος έπε'στρετήν έφερε μεθ’ έαυτοΰ είς Δύστραλίαν τώ 1836. Ή λαίδη Φραγψεν
εΐς Ρώμην, ένθα ένυμφεύθη τήν Όκταβίαν, αδελφήν του
χλίνου προεκήρυξεν έχεΐσε έξ ιδίων άμοιέήν δέκα σεληνίων (12,50
Όκταβίου. Έπί τρία έτη έμεινε μακράν τής Κλεοπάτρας.
φρ.) δΓ έκάστην κεφαλήν ιοβόλου δφεως, δπερ συνέτεινεν είς τό ν’
απαλλαχθή εντός μικρού διαστήματος ή Τασμανία τών.φοβερών
Άλλ’ έπιστρέφων είς Συρίαν τή 37, ήσθάνθη άναγεννώμενον
οφεων της. Ότε δέ πάλιν, δύο μετά τήν τελευταίαν -εκδρομήν του
εν έαυτφ όλον τόν προς αυτήν έρωτά του, ουδέποτε δ’ έκΦραγκλίνου έτη (1845), δέν ε’χε ληφθή περί αύτοΰ ούδεμία είσέτι
τοτε έγκατέλειψεν αυτήν. "Ηρξατο τότε την A.’ra^d^iJJor
εΐδησις, ή λαίδη εθηκε τήν περιουσίαν τής είς τήν διάθισιν τοδ
έκ<ίνην ζωήν, τήν ζωήν.τών εορτών, τών άδιακόπων ήδυτήτολμητίου έχείνου δστις θά μετέβαινε πρός άναζήτησιν αύτοΰ. ‘Ό
των, καί παντός είδους άκολασιών,ων ιδέαν έπειράθη ό Πλού
ταν δέ ή ’Αγγλία καί αί' Ένωμέναι Πυλιτεΐαι έξα.πέστελλον έξερευνητικά σώματα πρός τάς άρχτικάς θαλάσσας διά τόν αύτόν ταρχος νά παράσχη ήμΐν. Ό ’Αντώνιος διεζεύχθη τήν Ό
σκοπόν, ή λαίδη έπεμψε καί ίδιον τοιοΰτο δΓ ίδιων άναλωμάτων.
κταβίαν, άνεκήρυξε τήν Κλεοπάτραν «βασίλισσαν τών βασι
Άλλ' ή περιουσία της δέν θά έξήρκει χαί θά έξηντλεΐτο μετ’ ού
λέων»
καί έδωκε τρεις-έκ τών πλουσιωτέρων επαρχιών είς τά
πολύ, άν δέν προσήρχετο τότε πρόθυμος αρωγός .ή Τασμανιχή κοι
τρία
τέκνα,
άτινα έξ αύτής απέκτησε·. Τή 31 μεταξύ Ό
νωνία δΓ εκουσίου είσφροράς 1,700 λιρών στερλινών (42,500 φρ·),
έπιδειχνύουσα ού’τω τήν πρός τόν αγαστόν της κυβερνήτην διατηκταβίου καί ’Αντωνίου έξερράγη πόλεμος, καθ’ον έναυμάχηρουμένην έτι εύγνωμοσύνην της.
σαν έν τώ Άμβρακικφ κόλπω, παρά τήν πόλιν'τοϋ Άκτίου. '
Ιό σύγγραμμα δπερ έξέδοτο έν ετει 1854 επί τών αναζητήσεων
Κατά τήν ναυμαχίαν, αίφνης ή Κλεοπάτρα δραπετεύει μετ’
τούτων ό Ραε λέγει δτι ό Φραγκλΐνος άπέθανε μετά τών συντρόφων
εξήκοντα Αιγυπτιακών τριήρεων καί ίνα μή τήν έγκαταλείψη
του καταβληθείς ύπό τοΰ κόπου, τής πείνης καί τοΰ ψύχους.Άλλ’ή
δ ’Αντώνιος χάνει τήν αυτοκρατορίαν τοΰ κόσμου. Κατά τήν
χαρδία τής συζύγου δέν έπείθετο· ή ελπίς δέν τήν είχεν έγκαταλείψες είσέτι όλοτελώς. Έξαπέστειλε λοιπόν καί δεύτερον έξερευ-· είς Αίγυπτον επάνοδόν τού, επιζητεί τήν λήθην καί τήν σύνητιχόν σώμα έπιτυχοΰσα τά πρός τούτο μέσα παρά τής άγγλιχής
στασιν μετά της βασιλίσσης καί τών παλαιών συντρόφων Κυβερνήσεως. Είς τήν αποστολήν δέ ταύτην χατηνάλωσε καί τά
του
είς τάς συναναστροφής,’νέαν εταιρίαν, τήν τών Συναπο- .
τελευταία λείψανα "τής περιουσίας της. Άλλά τά πάντα είς μά
Ινησκόντων. Άλλα μετά τινας μήνας ό Όκτάβιος άφικνείτην. Μία τών τελευταίων πράξεων του βίου τής άφωσιωμένης ταύ
ται μετά στρατού πρό τής ’Αλεξάνδρειάς. Τό παν άπώλετο.
της γυναιχός ύπήρξεν ή Γδρυσις μνημείου είς τόν Φράγκλΐνον έν
Όυεστμίνστερ του Λονδίνου.
Ό Αντώνιος άΰτοκτονεΐ. Ή.Κλεοπάτρα τελεί μεγαλοπρεπή
Συγγράμματα σπουδαία δύο χατέλιπεν ό Φραγκλΐνος τό «Rela
κηδείαν, μεθ’ δ τή 30 Αύγουστου τοΰ έτους 30, όπως άποtion d’un voyage.aux rives de la mer Polaire», 1818 —1823,
φύγη τήν αισχύνην νά διασυρθή κατά τόν θρίαμβον τοΰ Ό
καί τό "Relation d’une .seconde expidition anx rives,de la mer
κταβίου, έκοσμήθη μέ τά βασιλικά τής κοσμήματα καί τέρμα
Polaire en 1825 — 1827» έχδοθέντα έν Λονδίνιρ, τό μέν έν έτει
1823, τό δέ έν έτει 1828.
έθετο τφ βίφ αυτής, είτε κατά τινας λαβουσα δηλητήριου,
ρά, καί ό περιφανής θαλασσοπόρος ουδέποτε πλέον έπανεΐδε τήν
αγαπητήν του πατρίδα πρός αιώνιον δόξαν τής όποιας . τοσαΰτα
• υπεστη μαρτύρια. Κατά τόν Βελλότην αΐ τελευταίας .περί Φραγκλίνου είδήσεις'έκομίσθησαν παρά τίνος φαλαινοθήρα, όστις συνήντησε τα πλοία αύτοΰ είς τόν Βαφφίνειον κόλπον τή 26η ’Ιουλίου
1845. Πλεϊσται ομάδες εξερευνητών άπεστάλησαν έχτοτε πρός άνα·
ζήτησίν του, μεταξύ δέ τών σωμάτων τούτων οί περίφημοι ’Αμε
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Η ΦΥΣΙΣ
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ιϊτι κατ’ άλλους δαγκασθεΐσα έν τφ κόλπφ ύπό

ιοβόλου
οφεως. "Οτι άπέθανεν, ήγε τό τριακοστόν έννατον έτος.
«Ύπάρχουσι πολλά μετάλλια της Κλεοπάτρας- τά νομι
σματικά, λέγει ό Άνατόλ Φράνς, ανέρχονται είς δέκα καί

πέντε διαφόρων τύπων. Είσίν όμως κατά τό πλεϊστον άτε
χνου γλυφής. Πάντα εΐκονίζουσι τήν Κλεοπάτραν μέ διαγραμμισμούς αδρούς καί τραχείς, καί μέ ρίνα έξαιρέτως μα
κράν. Πάντες γνωρίζομεν τό βαθύ λόγιον τοΰ Πασχάλ- «Ή

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
Ή

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μνβιστορίβ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΜί- — Μιτάφρασις Δ. I. Κ )

(Συνέχεια· Ι5« προηγούμ.. φύλλον)

— Ναι... ναί!... Τό γνωρίζω, έπανέλαβεν ό Τζών Ούάτκινς, κάμνων νεύμα είς τόν νέον νά σιγήση μήπως άκουσθή άπ’ έξω. Ναί!.... ναί!.... θά όμιλήσωμεν καί πάλιν
περί τούτου !.... Πλήν, μή προφυλαχθήτε άπό τόν Πανταλάκκην καϊ τούς άλλους!.... Ούδέν θά εϊπωσι περί τής άνα'■ καλύψεώς σας· άλλως τε καί τό συμφέρον των είναι νά μή
είποΰν τίποτε!.... Πιστεύσατέ με.... καί πρό πάντων σκεφθήτε, ότι ή κόρη μου καί έγώ είμεθα πολύ ευτυχείς έπί τή
επιτυχία σας!.... Ναί!.... Πολύ εύτυχείς!.... Άλλά δέν
θά δυνηθώ νά έπανίδω τον περίφημου εκείνον άδάμαντα;...
Χθες, μόλις έλαβα καιρόν νά τόν έξετάσω!.... Θά μού ΰποσχεθήτε....
— Δεν τόν έχω πλέον! άπήντησεν ό Κυπριανός.
— Τόν άπεστείλατε είς Γαλλίαν! άνέκραξεν ό κ. Ούάτκινς, έκπεπληγμένος έπί τή σκέψει ταύτη.
— “Οχι.... ακόμη !... "Οταν ήναι ακατέργαστος, δέν δύ·
ναταί τις νά κρίνη περί τής καλλονής του. Άναθαρρήσατε!
— Είς τίνα λοιπόν τόν ένεπιστεύθητε; Μά τούς άγιους
όλους τής ’Αγγλίας εις ποιον;
—Τόν έδωσα πρός έπεξεργασίαν εΐς τον Βανδεργάατ, α
γνοώ δέ πού τόν έχει φέρει.
— Ένεπιστεύθητε ένα τοιοϋτον άδάμαντα είς αύτον τ.όν
γερο-ζεχουτιάρη; άνεφώνησεν ό Τζών Ούάτκινς αληθώς μα
νιώδης.Άλλ’ αύτό είναι παραφροσύνη,κύριε ! Παραφροσύνη!
— Μπά! άπήντησεν ό Κυπριανός. Καί τί θέλετε νά κάμη
ό ’Ιάκωβος ένα άδάμαντα, τοϋ όποιου ή άξια, είς όσους ή
καταγωγή του τυγχάνει άγνωστος, είναι τό όλιγώτερον πεν
τήκοντα έκατομμύρια; Φρονείτε, ότι θά ήναι εύκολον νά τόν
πωλήση κρυφίως;
Ο κ. Ούάτκινς έφάνη πεισθείς έκ τοΰ συμπεράσματος.
Άδάμας τοσαύτης άξίας προφανώς δέν θά ήτο εύκολον νά
χαθή. Και όμως ό γαιοκτήμων δέν ήτο ήσυχος,καί θά έδιδε
πολλά, ναί.... πολλά!.... όπως ό άφρων Κυπριανός μή τόν
ενεπιστεύετο εις τόν γηραιόν λιθοξόον,... ή τούλάχιστον, ίνα
Ο γηραιός λιθοξόος είχεν επανελθεί είς Γρικαλάνδην μετά τοΰ
πολυτίμου του λίθου! Άλλ’ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ είχε
ζητήσει ένός μηνός καιρόν- ώστε ό τόσφ ανυπόμονος Ούάτκινς ώφειλεν έπί πολύ ακόμη , νά άναμένη.
Ως είκός, τάς έπομένας ήμέρας οί συνήθεις ομοτράπεζοι
τοΰ Ούάτκινς, Πανταλάκκης, Φρίεδελ, ό ’Εβραίος Νάθαν, δέν
παρέλιπον νά χλευάζουν τόν τίμιον λιθοξόον. Συχνά ώμίλουν
περί αύτοΰ, άπόντος τοΰ Κυπριανού, καί πάντοτε διά νά λέ

ρίς της Κλεοπάτρας έάν ήτο βραχυτέρα, ή οψις τοΰ κοσμου·
θά μετεβάλλετο».
«Έάν δώσωμεν πίστιν εΐς τά'μετάλλια, η ρίς αυτή ητο
ύπέρμετρος- άλλ’ ήμεϊς δέν θά πίστεύσωμεν τοΰτο. Ματην
θά μάς ύπομνήσωσιν όλας τάς νομισματικάς συλλογάς τοΰ
Μουσείου Βρετανικού καί τοΰ ’Ανακτοβουλίου τής Βιέννης. Θά
εϊπωμεν ότι είναι καί αΰτη οίονεί μία τών οπτασιών εκείνων
τών Νυμφών, καθ’άς όλαι αί ρίνες επιμηκύνονται έκάστοτε
έπί τών εικόνων, καί ότι θά καταγελάσωμεν τής νομισματο
λογίας, ήτις γελά. ή μας. Τό πρόσωπον, όπερ έκαμε τόν Καίσαρα νά λησμόνησα) τήν αυτοκρατορίαν τού κόσμου, δέν ήτο
ποσώς διεστρεβλωμένον διά γελοίας ρινόςτ».
Ό περιπετειώδης τέλος βίος τής τελευταίας τών Λαίδών
έχρησίμευσεν ώς θέμα μεγάλου αριθμού δραματικών έργων
άπό τοϋ Σαικσπήρου μέχρι τοΰ νεωτάτου δράματος τοΰ
Σαρδοΰ, επίσης δέ καί μουσικών συνθέσεων οΰκ ολίγων.
A Κ.
γουν εΐς τόν Ούάτκινς, οτι ό χρόνος διέρρεε καί ό Βανδερ
γάατ δέν ένεφανίζετο.
— Καί διατί νά έπανέλθη είς Γρικαλάνδην, έλεγεν ό Φρί
εδελ, άφοΰ τώ είναι τόσφ εύκολον νά κρατήση τόν άδκμαντα, τόν τόσφ υπέρογκου αξίας, καί ούτινος ούδέν προδί
δει τήν τεχνητήν καταγωγήν ;
— Διότι δέν θά εύρη νά τόν πωλήση, άπήντα ό Ούάτκινς
άνακυκλών έν τή κεφαλή του τό συμπέρασμα του νεαρού μη
χανικού, όπερ νΰν δέν ήρκει πλέον, ίνα τόν ενθαρρύνη.
— 'Ωραία δικαιολογία! άπήντα έτοίμως καί άποτόμως ό
Νάθαν.
— Ναί! λαμπρά δικαιολογία, προσέθετεν ό Πανταλάκκηςπιστεύσατέ με, ότι ό γέρων αύτός κροκόδειλος είναι ήδη μα
κράν αύτήν τήν στιγμήν. Ούδέν άπλούστερον δι’ αύτόν ή νά
μιταβάλη τόν λίθον καινά τόν καταστήση αγνώριστου. Δέν
γνωρίζετε τί χρώμα έχει ! Τίς τόν έμποδιζει νά τόν τμήση
εΐς τέσσαρα ή έξ τεμάχια, καϊ νά κάμη έξ αύτοΰ διά τής δια- ’
σχίσεως πλείστους άδάμαντας διαστάσεων άρκετά σεβασμίων;
Αί συζητήσεις αύται ένέπνεον τρόμον είς τήν ψυχήν τοΰ
κ. Ούάτκινς, όστις ήρχιζε νά σκέπτηται, ότι ό Ιάκωβος
Βανδεργάατ δέν θά έπανήρχετο. Μόνος ό'Κυπριανός έπίστευε
στερρώς είς τήν χρηστότητα τοΰ γηραιού λιθοξόου καί διεβεβαίου διαρρήδην, ότι θά έπανήρχετο έν τακτή ήμερμ. Είχε
δίκαιον.
Ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ επανήλθε τεσσαράκοντα όκτώ
ώρας ένωρίτερον. Τοιαύτη ύπήρξεν ή ταχύτης καί ό ζήλος
του υπέρ τοΰ έργου, ώστε έν ιίκοσιν επτά ήμέραις είχε περα
τώσει τήν έξεργασίαν τοΰ άδάμαντος. ’Επέστρεψε πρός τήν
έσπέραν, διά νά τόν περάση άπό τόν τροχόν καί νά περατώση τήν στίλβωσιν, .καί τήν πρωίαν τής εικοστής εννάτης
ήμέρας ό Κυπριανός είδε τόν γέροντα έμφανιζόμενον πρό
αύτού.
— ’Ιδού ό χάλιξ, εΐπεν απλώς, τοποθετών έπί τής τραπέζης μικρόν ξύλινον κιβώτιον.
• Ό Κυπριανός ήνοιξε τό κιβωτίδιον καί έμεινεν έκπληκτος.
Έπί στρωμνής λευκής βαμβακίνου, υπερμεγέθης μέλας
κρύσταλλος έν σχήματι ρομβοειδούς δωδεκαέδρου έρριπτεν
άκτϊνας πρισματικάς, λάμψεως όμοιας μέ έκείνας, έξ ής τό
ΐργαστήριον έφαίνετο καταυγαζόμενον. Ό συνδυασμός ού
τος, χρώματος μέλανος, άδαμαντίνης διαύγειας άπολύτως
τελείας, διαθλαστικής δυνάμεως άπαραμίλλου, παρήγε τό
θαυμασιώτερον καί έκπληκτικώτερον άποτέλεσμα. Ήσθάνετό τις έαυτόν πρό μοναδικού αληθώς φαινομένου, παιγνίου
τής φύσεως, πιθανώς άνευ προηγουμένου. Πάσα σκέψις περί
αξίας παρωράθη· ή λαμπρότης τού κειμηλίου έλαμπεν άφ ’
έαυτής.
— Αύτό δέν είναι μόνον ό ογκωδέστερος τών άδαμάντων,
άλλ’ είναι ό λαμπρότερος έξ όσων υπήρξαν είς τόν κόσμον !
είπε σοβαρώς ό Βανδεργάατ .μετά τίνος πατρικής ύπερηφανιας. . Ζυγίζει τετρακόσια, τριάκοντα δύο καράτια ! Δύνασθε
νά καυχάσθε, ότι θά κατασκευάσητε μέ αύτό εν άριστούρ-
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γημα, αγαπητόν μου τέκνον, καί ή ίδική σου δοκιμή θά
ηνάι δοκιμή διδασκάλου !
Ό Κυπριανός δέν είχε λέξεις ΐν’ άπαντήση είς τάς φιλο
φρονήσεις τού γέροντος λιθοξόου. “Οσον δι’ έαυτόν, δέν ήτο
ή ό αίτιος περιέργου άνακαλύψεως — τίποτε περισσότερον.
Πολλοί άλλοι έπεδόθησαν έπιμόνως, άλλ’ άνευ έπιτυχίαςήδη ένίκα, άναμφιβόλωςι έπί τοΰ πεδίου τής άνοργάνου χη
μείας. Άλλ’ οποίας, επωφελείς διά τήν άνθρωπότητα, συν
έπειας θά είχεν ή κατασκευή αύτη τού τεχνητού άδάμαν
τος; Άφεύκτως θά συνήνου έν δεδομένφ χρόνω πάντας έ·
κείνους, όσοι εζων έκ τής εμπορίας τών πολυτίμων λίθων, καϊ
ε’ν γένεε ούδένα θά έπλούτει.
Ούτω σκεπτόμενος ό νεαρός μηχανικός, έπανήρχετο είς
τήν μέθην εκείνην, είς ήν παρεδόθη κατά τάς πρώτας ώρας
τής άνακαλύψεώς του. Ναί! ήδη ό άδάμας ούτος, ό τόσφ
θαυμάσιος, ώς έξήλθεν εκ τών χειρών τοΰ Βανδεργάατ, δέν
τφ έφαίνετο πλέον ή ώς λίθος άνευ αξίας.
Ό Κυπριανός άνέλαβε τήν άδαμαντοθήκην, έφ’ ής ήκτινοβόλει ό απαράμιλλος λίθος,καί άφού έσφιγξε τήν χεΐρα τοΰ
γέροντος,διηυθύνθη πρός τό υποστατικόν τοΰ κ. Ούάτκινς.
Ό γαιοκτήμων ήτο έν τώ ΰπογείω δωματίω του, πάντοτε
ανήσυχος, πάντοτε τρέμων, άναμένων τήν επάνοδον, ήτις τφ
έφαίνετο τόσον άπίθανος, τήν του Βανδεργάατ. Ή κόρη του
ητο πλησίον αύτοΰ, καθησυχάζουσα αύτόν όσον ήδύνατο.
Ο Κυπριανός ώθησε τήν θύραν καί έστη έπί στιγμήν έπί
τής φλοιάς.
— “Ε, λοιπόν ;.... ήρώτησε ζωηρώς ό Τζών Ούάτκινς,
εγειρόμενος διά ταχείας κινήσεως.
— Λοιπόν, 0 τίμιος Βανδεργάατ έφθασε τήν πρωίαν ταύ
την! άπήντησεν ό Κυπριανός.
— Μετά τοΰ άδάμαντος;
—Μετά τού άδάμαντος, θαυμασίως έξειργασμένου, καί
όστις ζυγίζει 432 καράτια.
— Τετρακόσια τριάκοντα δύο καράτια ! άνέκραξεν ό Τζών
Οΰάτκινς. Καί τόν έφέρατε μαζύ σας;
— ’Ιδού τον.
*0 γαιοκτήμων έλαβε τήν άδαμαντοθήκην,τήν ήνοιξε,καί
οί δύο μεγάλοι οφθαλμοί του ήκτινοβόλησαν σχεδόν όσον καί
ό άδάμας ούτος, ον παρετήρει μετ’ ήλιθιότητος θαυμασμού
έκστατικοΰ. Είτα,δταν τφ έδόθη ή εύκαιρία νά τόν λάβη είς
τούς δακτύλους του, μέ τόν λεπτόν καί εύμετακόμιστον εκεί
νον σχηματισμόν, βαρύν καί λάμποντα έκάστοτε,'ή κολοσσι
αία άξια ήν έξεπροσώπει ό πολύτιμος λίθος, ή έκπληξίς του’
προσέλαβε φθόγγους τόσφ έμφαντικούς, ώστε κατέστησαν
γελοίοι.
*0 Ούάτκινς ήσθάνετο λυγμούς είς τήν φωνήν του καί ώ
μέλει πρός τόν άδάμαντα ώς πρός έμψυχον ον.
—’Ώ ! ώραία, έξοχος, μεγαλαπρεπής πέτρα !... έλεγεν.
’Ιδού λοιπόν ότι επανήλθες, άγάπη μου !.... Πόσον λάμ
πεις !.... Πόσον είσαι βαρεία !.... Πόσας θ’ άξιζγ,ς ήχηράς
γυινέας !.... Τί πρέπει τις νά κάμη μέ σέ, ώραία μο^; Πρέ
πει νά σέ στείλη είς Άκραν καί έκείθεν είς Λονδϊνον, διά νά
εκτεθής καί νά θαυμάζησαι ;....... Άλλά τίς θα ήναι τόσφ
πλούσιος, διά νά σέ άγοράση; Ή βασίλισσα, καί αύτη άκόμη, δέν θ
* δυνηθή νά παράσχη έαυτή τήν πολυτέλειαν
. ταύτην !...Ή πρόσοδος,ήν θά φέρεις έπί δύο ή τρία έτη, άρκεϊ !.... Χρειάζεται ή ψήφος τοΰ Κοινοβουλίου, έθνική συν
εισφορά !.... Θά γείνη, έσο ήσυχος!..... Θά ύπάγης κάί σύ,
νά κοιμηθής εΐς τόν Πύργον τοΰ Λονδίνου, είς τό πλευρόν τοΰ
Κοχ-ι·νόρ, όστις δέν θα ήναι πλέον ’ς τό πλάι σου ή ώς εν
μικρόν παιδί !.... Τί ’μπορείς περισσότερον ν’ άξιζες, ώ
ραία μου ;
Καί είτα παρεδόθη είς ενδιάθετον ύπολογισμόν :
. «Ό άδάμας τοΰ Τζάρου έπληρώθη ύπό τής Αικατερίνης
II άντί ενός εκατομμυρίου ρουβλίων τοϊς μετρητοϊς καί έξήκοντα εξ χιλιάδων φράγκων ισοβίου εισοδήματος !. Δέν θά
ύπάρχη βεβαίως ούδέν νά τόν μειώση, ϊνα ζητήσω δι' αύ
τόν εδώ έν έκατομμύριον στερλινών καί πεντακοσίας χιλιάδας
φράγκων διηνεκή πρόσοδον!»

Είτα, βληθείς ύπό αιφνίδιας ιδέας:
— Κύριε Μερέ, δέν σκέπτεσθε, ότι θ’ άνε’λθη είς τό αξί
ωμα τοΰ Όμοτίμου ό ιδιοκτήτης ένός τοιούτου λίθου ; "Ολα
τά είδη τής άξίας πρέπει ν’ άντιπροσωπεύωνται είς τήν Άνω·
Βουλήν, τό νά κέκτηταέ τις δέ άδάμαντα τοιαύτης εξεργα
σίας δέν είναι βεβαίως καμμία πρόστυχος άξια !.... Ίδέ λοι
πόν, κόρη μου, ίδέ !.... Δεν άρκοΰν δύο όφθαλμοί, διά νά
θαυμάζη τις ένα τοιοϋτον λίθον.
Ή δεσποινίς Ούάτκινς πρώτην ήδη φοράν έν τφ βίφ της
είδεν άδάμαντα μετ’ ενδιαφέροντος.
— Είναι πράγματι πολύ ωραίος '....· Λάμπει ώς τεμάχιον
άνθρακος,βπως καί είναι άνθραξ,άλλ’άνθραξ διάπυρος! είπε
λαμβάνουσα αύτόν προσεκτικώς έκ τής βαμβακίνης στρω
μνής του.
Είτα δι’ ενστίκτου κινήσεως, ήν πασα νεανις θά έποίει
είς ήν θέσιν διετέλει, έπλησίασεν είς τον παθρέπτην, κείμενον
ύπεράνω τής εστίας,καί έτοποθέτησε τό θαυμαστόν κόσμημα
έπί τής κεφαλής, μέσφ τών ξανθών βοστρύχων αύτής.
— Εΐς άστήρ ^σφηνωμένος έν χρυσά ! ειπεν εύφυώς ό Κυ
πριανός, «φίνων έαυτόν, παρά τήν συνήθειάν του> νά κάμη
εν έρωτοπαίγνιον.
— Αύτό είναι άληθές!.... Είπατε είς άστήρ ! άνέκραξεν
ή Άλικη, κροτούσα χαριέντως τάς χείρας. Έ, λοιπόν πρέ
πει νά τφ άφήσωμεν τό όνομα τοΰτο ! Άς τόν βαπτίσωμεν
'Avte'pa.Θέλετε, κύριε Κυπριανέ ; Δέν ιίvat μελανός-ώς αί καλλοναί αί αύτόχθονες τοΰ τόπου τού
του, λαμπρός ώς οί αστερισμοί τοΰ ήμιτέρου μεσημβρινού
ούρανοΰ;
— Άς είναι, Μεσημβρινόν Αστέρα! εΐπεν ό Τζών Ούάτκινς, όστις δέν άπέδιδεν είς τό όνομα ή μέτριον ένδιαφέρον.
Άλλά, πρόσεξε μή σοΰ πέση ! έπανέλαβεν έντρομος ε’πί άποτόμφ κινήσει τής νεαράς κόρης. Θά θρυμματισθή σάν γυαΜ\
— Αληθώς,είναι τόσον εύθραυστος; άπήντησεν ή Άλικη,
ίπαναθέτουσα άρκετά άγερώχως τόν πολύτιμον λίθον έπί τής
θήκης. Πτωχόν άστρον, δέν είσαι λοιπόν ή έν άστρον διά
γίΛοια, έν πρόστυχον πώμα φιάλης!
— Βον-Ιωρα μποτί.1ιας! άνέκραξεν ό Ούάτκινς έκπλη
κτος. Τά παιδιά δέν σέβωνται τίποτε!....
— Δεσποινίς Άλικη, είπε τότε ό νεαρός μηχανικός, σείς
εισθε, ήτις μέ ένεθαρρύνατε οτως έπιζητήσω τήν τεχνητήν
κατασκευήν άδάμαντος. Εΐς σας λοιπόν πρέπει ό λίθος ούτος
ν' άνήκη σήμερον!... Άλλά,είς τούς οφθαλμούς μου, ούτος
είναι κόσμημα, όπερ δέν θά εχη πλέον καμμίαν εμπορικήν
άξίαν, μόλις γνωσθή ή καταγωγή του !... Ό πατήρ σας θά
μοί έπιτρέψη άναμφιβόλως νά σάς τόν προσφέρω, είς άνάμνησιν τής ύμετέρας εύτυχοΰς έπιδράσεωςέπί τών έργων μου!
• —Άϊ! εκαμεν ό κ. Ούάτκινς,μή δυνάμενος ν’ απόκρυψη
ό,τι ήσθάνετο έπί τή προτάσει ταύτη, τή.... άπροσδοκήτφ.
— Δεσποινίς Άλικη, έπανέλαβεν ό Κυπριανός, ό άδάμας
ούτος είναι ίδικός σας!,... Σάς τόν προσφέρω...... Σάς τόν
δίδω !
Καί ή δεσποινίς Ούάτκινς, άντί πάσης άπαντήσεως,έτεινε
τώ νεαρφ κυρίφ τήν χεΐρα, ήν εκείνος έπίεσε προσφιλώς ΐν
ταϊς ίδίαις.
,

XI
Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ

Ή εϊδησις τής επανόδου τοΰ ’Ιακώβου Βανδεργάατ έν
άκαρεϊ διεδόθη. Ώς έκ τούτου, ,ή πληθύς τών επισκεπτών
ηύξήνθη αμέσως έν τφ ύποστατκφ, όπως ϊδωσι τό θαΰμα
τρΰ Κόπζ. Δέν εχρειάσθη δέ πολύς χρόνος ίνα μάθουν ότι ό
άδάμας άνήκεν ήδη τή δεσποιν.ίδι Ούάτκινς καί ότι ό πατήρ
της μάλλον ή αυτή ήτο ό άληθής κάτοχος. ’Εντεύθεν’διέγερσις τής κοινής περιέργειας διά τόν άδάμαντα εκείνον, έργον άνθρώπου καί ούχί τής φύσεως.
Ίστέον ότι ούδέν έτι είχε διαθρυλληθή περί τής τεχνητής
παραγωγής τοΰ περί ού ό λόγος άδάμαντος. Άφ’ ένός μέν,
οί μεταλλευταί τής Γοικαλάνδης δέν ησαν τόσφ άπερίσκεπτοι
ώστε νά διακωδωνίσωσι μυστικόν, όπερ ήδύνατο νά ώδήγει
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αυτούς βίς άμεσον καταστροφήν. Άφ’έτέρου δέ, ό Κυπρια
νός μή θέλων ούδέν νά ριψοκινδυνεύση, δεν είπε τίποτε ώς
c πρός τούτο, καί ήτο αποφασισμένος νά μή άποστείλη ποσώς
τό υπόμνημά του τό σχετικόν πρός τόν Μεσημβρινόν 'Αστέ
ρα, πριν ή έλέγξη τό αποτέλεσμα διά δευτέρου πειράματος.
"Ο,τι κατεσκεύασε κατά πρώτον, έπεθύμει νά ητο βέβαιος
ότι θά ήδύνατο νά τό κατασιευάση καί έκ δευτέρου.
Ή κοινή περιεργία ήτο λοιπόν λίαν έξεγηγερμένη, ό δέ
Τζών Ούάτκινς δέν ήδυνήθη εΰπρεπώς ν ’ άρνηθή όπως ικανο
ποίηση ταύτην, τοσούτφ μάλλον, καθόσον έκολακεύετο οότω
ή ματαιότης του.
Έτοποθέτησε λοιπόν τον Μισημόρικόκ 'Αστέρα έπί μαλα·
κής βαμβακίνης στρωμνής, είς τήν κορυφήν μικρας λευκής
μαρμάρινης στήλης, ύψουμένης έν τφ μέσφ τής έστίας τού
διαλεκτηρίου του, καί καθ' ήμέραν έμενε διαρκώς καθήμενος
είς τόν βυθόν τής ποΛυθρόνας του, θαυμάζων τό απαράμιλ
λου κόσμημα καϊ έπιδεικνυων αύτό εις τό κοινόν.
Ό Τζέϊμς "Ιλτων ήτο ό πρώτος όστις τώ παρετήρησεν
όπόσον ασύνετος ήτο τοιαύτη διαγωγή. Ύπελόγιζε καλώς
τούς κινδύνους οΰς προύκάλει καθ’ εαυτού, ύποδεικνύων οΰτω
είς τά όμματα τοΰ κόσμου όλου τήν υπέρμετρου άξίαν, ήν
προεφύλαττεν ύπό τήν στέγην του; Κατά τόν Ίλτωνα ήτο
απαραίτητον νά αίτήσωσιν ίκ Κυμβερλέϋ ιδιαιτέραν φρου
ράν έξ αστυνομικών κλητήρων, άλλως κατά τήν προσεχή
νύκτα δυνατόν ούδέ στιγμή νά παρήρχετο άνευ λυπηροΰ
επεισοδίου.
Ό κ. Ούάτκινς έκπληχθείς έπί τή τοιαύτη ύπονοί^ι,
εσπευσε ν ’ άκολουθήση τόν δικαστικόν επιτηρητήν καί δέν
άνέπνευσεν ή ότε είδε ©θάνουοαν προς τό εσπέρας περιπολίαν
εφίππων χωροφυλάκων. Οί είκοσι πέντε άνδρες ταύτης, ένεκατεστάθησαν εις τά παραρτήματα τοΰ υποστατικού.
Ή συρροή τών περιέργων δέν έκαμεν άλλο τι ή. ν’ αύξηση
ταύτην κατά τάς ακολούθους ήμέρας καίή φήμη τοΰ Μεσημ-.
βρινοΰ Άστέρος ύπερέβη μετ’ ού πολύ τά όρια τής περιεργίας, διά νά διαδοθή μέχρι τών πόλεων, τών μάλλον άπομεμακρυσμένων. Αί εφημερίδες τής αποικίας αφιέρωσαν άρ
θρα έπί άρθρων, άναγράφουσαι τάς διαστάσεις, τό σχήμα,
τό χρώμα καί τήν λάμψιν του. Τό τηλεγραφικόν σύρμα τοΰ
Δουρβάν έπεφορτίσθη νά μιταδώση τάς · λεπτομέρειας διά
τής Ζανζιβάρης καί Άδεν είς Ευρώπην καί Ασίαν κατ’άρχάς, είς τε τήν Βόρειον καί Νότιον ’Αμερικήν καί τήν Ω
κεανίαν ειτα. Φωτογράφοι ήτησαν τήν τιμήν νά λάβωσιν
εικόνας τού θαυμάσιου άδάμαντος. Ίχνογράφοι ειδικοί ήλθον έκ μέρους εικονογραφημένων εφημερίδων, ινα άναπαραστήσωσι τήν είκόνα. Τέλος,υπήρξε'γεγονός παγκόσμιον.

Ήτο μεσημβρία, ότε παρά τήν γωνίαν τών οδών Κέντρου
καί Βουλών, ήτοι έν συνοικία έκ τών μάλλον συχναζομένων
και κατοικουμένων τής Νέας Ύόρκης, τηλεγραφικός τις υπάλ
ληλος άνήρχετο στύλον τινά, έφ ’ ού διέρχονται πληθύς ήλε
κτρικών συρμάτων τοϋ ήλεκτρικού φωτισμού, τής μεταφο
ράς ήλεκτρ. δυνάμεως καίτών τηλεγράφων. Τών τελευταίων
τούτων τά σύρματα έκειντο έπί τής κορυφής τοΰ στύλου,
άπαντα δέ ήσαν γυμνά. Ό υπάλληλος άφοΰ διήλθι έπιμελώς τά κατωτέρω κείμενα σύρματα ήτοιμάζετο ν ’ άνέλθη
ύψηλότερον πρός τά λεπτά καί ακίνδυνα τηλεγραφικά, ότι ό
ατυχής περιεπλέχθη άκουσίως καί συνελήφθη αιχμάλωτος
μεταξύ αύτών χωρίς νά δύνηται νά κινηθή. Άφ’ ενός ό μίγας αριθμός τών συρμάτων καί άφ’ έτέοου τά ήλεκτρικά ρεύ
ματα καταλαβόντα αύτόν τόν κατέστησαν άδρανή. ’Ιδίως
έν ρεύμα ίσχυρότατον τής μεταφοράς ήλεκτρικής δυνάμεως
ήρξατο νά τόν κατακαίη καί ό άτυχής έκραύγαζεν γοερώς.
Τότε ήρξατο σκηνή φρικώδης. Τό θέαμα ήτο σπαραξικάρ
διου. Τό πλήθος παρατήρησαν τά γινόμενα συνηθροίσθη κά
τωθι τοΰ στύλου καί συνεζήτιι μετ’ αγωνίας τίνι τρόπω
νά συνδράμη τόν δυστυχή, ούτινος τό σώμα καί τό πρόσωπον συνεστέλλοντο έκ τών πόνων έχ δέ τοϋ στόματος αύτοΰ,
τών χειρών καί τών ποδών έξήρχοντο φλόγες.
Ό άτυχής έκαίετο !
·
Έπί ήμίσειαν ώραν καί πλέον τό κοινόν άφωνον έκ φρί
κης ίγένετο μάρτυς τής αγωνίας ταύτης, καί ότε τέλος άφίκοντο άπεσταλμένοι έκ τοΰ γραφείου τής Εταιρείας Western
Union Telegraph Sie ήτο πλέον αργά, διότι κατεβίβασαν τό
σώμα, έντελώς άπηνθρακωμένον τοϋ δυστυχούς υπαλλήλου,
δστις, τις οίδε, έν ποίοις φρικώδεσι πόνοις παρέδωκε τό
πνεΰμα.
Έν τούτοις δέν ίπαθον μόνον ύπάλληλοε έκ τών τοιούτων συρμάτων, διότι καί πολλοί ετεροι πολϊται εκεραυνοβολήθησαν ύπό τών διακοπέντων αίφνης συρμάτων, ών τα ακρα
ηγγισαν αύτούς,
Ήδη πάντα τά σύρματα τοποθετούνται ύπό τήν γην.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ
Π ΜΕΤΑΞΥ ΒΡΥΞΕΛΑΩΝ RAI ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Μετά τήν τηλεφωνικήν συνεννόησιν μεταξύ Παρισίων καί
Λονδίνου, ής ή άνταπόκρισις έπετεόχθη αισίως, έγένοντο καί
άλλαι είς μακροτέρας άποστάσεις, ών τά επεισόδια ού παύ
ονται άναφέροντα τά εύρωπαϊκά επιστημονικά συγγράμματα.
(Ακολουθεί).
’Αναφέρεται, ότι ό πρώτος έγκαινιάσας τήν μεταξύ Βρυ
ξελλών καϊ Λονδίνου τηλεφωνικήν ύπηρεσίαν είναι ή έφημερίς
ΒεΛγίχη ΆηζαρτησΙα, ής ό ανταποκριτής εκ Λονδίνου τηΘΓΜΑ ΤΟΓ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
λεφωνήσας μετεβίβασε τάς ακολούθους λέξεις πεμφθείσας ύπο
δύο άνωτέρων ύπαλλήλων τής Διευθύνσεως τών Αγγλικών
Ό αριθμός τών ήλεκτρικών συρμάτων έν ’Αμερική είναι Τηλεγράφων.
«Περίεργον πράγμα, ή Βελγική ’Ανεξαρτησία είναι ή πρώτη
τοσοΰτον σημαντικός, τά δέ ρεύματα άτινα διατρέχουσι'
τάΰτα είσί τοσοΰτον ισχυρά, ώστε ή ζωή τών πολιτών είχε έφημερίς, ήτις χρησιμοποιεί τό μέσον τούτο τής άνταποκρίκαταστήπρό τίνος προβληματική. Εύτυχώς έλήφθησαν εσχά σεως, ήτις προώρισται, κατ’ αρχήν, νά χρησιμεύση είς τήν
τως τά κατάλληλα καί δραστήρια μέτρα καί τό κακόν ήδη μεταξύ Γαλλίας καί’Αγγλίας συγκοινωνίαν. Όπόταν δέ γραφή άρκούντωςπεριωρίσθη. Έβδομάς δέν παρήρχετο χωρίς ν ’ άγ- ή ιστορία τοΰ τηλεφωνικού συμπλέγματος καί τών απαρχών
γελθή σοβαρόν τι άπευκταϊον. Έν διαστήματι 18 μηνών τής τοιαύτης συγκοινωνίας, ή Βελγική Ανεξαρτησία θέλει
οκτώ πολϊται τής Νέας Ύόρκης έφονεύθησαν ύπό τών ήλε κατέχει ίδιάζουσαν θέσιν.
»Έκ τών ιδεών δέ τούτων εμφορούμενοι — εξακολουθεί ό
κτρικών συρμάτων άτινα είχον διακοπή, καί 17 έτεροι ομοίως
άνταποκριτής
τηλεφώνων—άναφέρομεν απόπειραν, γενομέσοβάρώς έπληγώθησαν. Πλήν ούδέν τών απευκταίων τούτων
νην
χθές,
άπ
’ έύθιίας συνεννοήσεως μεταξύ Λονδίνου καί
συνεκίνησε πλειότερον 'τήν μεγαλούπολιν ταύτην όσφ τόΜασσαλίας
διά
τής.συνδέσεως τοΰ Άγγλο - Γαλλικού τηλε
ακόλουθον φοβερόν δράμα όπερ έρανιζόμεθα ,έξ αμερικανικού
φωνικού
σύρματος
Παρισίων - Λονδίνου μετά τοΰ τής Μασ
τίνος επιστημονικού φύλλου.
σαλίας.
Ή
διαμειφθεϊσα
άνταπόκρισις διά τής σημαντικωτάΤό άνήκουστον δράμα συνέβη τή 18 ’Οκτωβρίου π. έτους,
διήρκεσεν έπί τρία .τέταρτα τής ώρας καί έξιιλίχθη ύπό τά της ταύτης άποστάσεως—1300 χιλιομέτρων, —συμπερι
όμματα 5000 ανθρώπων έν αγανακτήσει, θεωμένων τήν σκη λαμβανομένου καί τοΰ υποβρυχίου τμήματος έστενογραφήθη
νήν καί άδυνατούντων νά σώσωσιν άτυχή τινά γενόμενον άφ’ έκατέρων τών μερών, τής μεταβιβάσεως τών ήχων γι
νόμενης εντελούς.
θϋμα του καθήκοντος του.

»Τό πείραμα τούτο ήτο θαυμασία κορωνίς τής τηλεφωνι
κής άνταποκρίσεως..
»Έν τούτοις συνέβησαν καί άστεΐα επεισόδια. "Αγγλος τις
άνταποκρινόμενος τήν πρωίαν μετά τίνος άνταποκριτοϋ του
έκ Παρισίων, τώ άνήγγελλε τήν λαμπράν επιτυχίαν τής θε
ατρικής παραστάσεως τού Enfant Prodigue έν τώ θεάτρφ
τοΰ «Prince of Wales» προφέρων ώς έξής: Onfong Pro
dig Prince ον Veles. Ό έκ Παρισίων ανταποκριτής αρ
κούντως βαρύκοος, καί μή ών πολύ συνειθισμένος είς τήν αγ
γλικήν προφοράν, ιδίως διά τοΰ τηλεφώνου γενομένην,έγραψε:
Hong-Kong strong gale, δηλαδή ·. ισχυρός άνεμος εκ ΧόγκΚόγκ.

Ε3ΟΗΟΛΟΓΠΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Τό επιστημονικόν περιοδικόν «Eletricita» δημοσιεύει τό
άκόλουθον τολμηρόν κατόρθωμα.
Νέος τις ζωηρός, λεπτουργός τό έπάγγελμα, προσκληθείς
έσχάτως νά κάμη έπισκευάς'τινας έν τινι έξομολογητηρίφ
μεγάλου τινός ναού έν Παρισίοις, και ών κάτοχος τής ήλεκτρικής τέχνης, έργασθείς έπί τινα χρόνον παρά Ttvt ήλεκτρο·
λόγω, έτοποθέτησε κρυφίως καί διά τρόπου χωρίς νά φαίνηται μικράν μικροφωνικήν συσκευήν έν αύτω ήν έθηκεν έπιτηδειώς εις συγκοινωνίαν μετά τίνος τηλεφώνου, όπερ ομοίως
άπέκρυψεν έν τινι γωνίφ τού ναού.
Ό κατεργάρης ούτος επέτυχε πληρέστατα τοΰ σκοπού του
καί μεταβαίνων εις τάς συνήθεις ώρας τών εξομολογήσεων
ήκουεν άπαρατηρήτως μειδιών τά άπόρρητα τών έξομολόγουμένων πιστών, οϊτινες προσήρχοντο όλως αμέριμνοι καί
κατέθετον παρά τφ λειτουργφ τοΰ Ύψίστου τάς αμαρ
τίας των.
Ό ήμέτερος όμως τολμητίας δέν ήρκέσθη είς τήν προσω
πικήν του συμμετοχήν είς τά απόρρητα ταΰτα τών καρδιών,
άλλά ώς επιτήδειος πρακτικός διωργάνωσε καί μικράν υπη
ρεσίαν τών απορρήτων, σκοπούσαν τήν μετάδοσιν άντί τιμή
ματος τών αδυναμιών τών προσερχομένων παντί ένδίαφερομένφ.
Ή πρώτη ύπόνοια τής έκβιάσεως ένός τοιούτου απορρή
του επερρίφθη φυσικώς είς τόν εξομολογητήν εφημέριον, όστις
διεμαρτύρετο ό πάλας διά τήν αθωότητα αύτοΰ, καί ήπόρει
ε’ν ταΰτφ διά τήν διαβολικήν μεσολάβησιν τής έκβιάσεως
απορρήτου όπερ μόνος αύτός έγνώριζεν.
Έν τούτοις, άγαχα pir ό θεός tor x-letxrir, ά.12’ άγαπα
και tor οίκοχύρην, διότι έάν μέν ό σατανάς εισχωρήσας είς
τήν διάνοιαν τοϋ κατεργάρου λεπτουργού ένεφύσησεν αύτφ τήν
άδικον σύλληψιν ιδέας πρός κατασκευήν τής χύτρας,ελησμόνησεν άφ’ ετέρου νά τόν συμβουλεύση νά κατασκευάση καί
τό κάλυμμα αύτής, όπερ έπί τέλους τόν έπρόδωκεν.
- Άνακαλυφθέντος συνεπώς τοΰ έγκληματίου καί τοΰ μη
χανήματος αύτοΰ ύπό τοΰ ίερέως όστις τά πάντα έχρήσατο
ίνα συλλαβή τόν εχθρόν, όστις έτάραττε τήν συνείδησίν του,
παρέδωκεν αύτόν είς τήν δικαιοσύνην, παρ' ής μετ' άγωνίας
αναμένεται ή ποινή.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ
‘Η οδυνηρότερα θεραπεία του έρωτος είναι ή άδιαφορία.

Ή γυναικεία ηλικία είναι ώρολόγιον, τό όποιον αιωνίως
πηγαίνει όπίσω.
'Ο κόσμος δέν είναι επικίνδυνος· μας φαίνεται τοιοΰτος,
διότι εϊμεθα λίαν προσηλωμένοι είς αύτόν. Άλλ’ όταν θεωρώμεν τά καθ’ήμέραν γεγονότα ύπό τήν άληθή καί πραγμα
τικήν αύτών εποψιν, είναι μέγα καί διαρκές σχολεϊον, διδάσκον ήμάς νά φεύγωμεν τήν κακίαν καί νά ένστερνιζώμεθα
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τήν άρετήν, τήν μόνην άληθή έκπροσώπησιν τής θείας τελειότητος.
ΉΗ·
Ή κακή ύπόληψις υποδεικνύει τήν κακίαν, ώς ό καπνός
δεικνύει μακρόθεν τό πυρ.

Πολλοί έν πάση κοινωνίφ κέκτηνται πρόσωπον εύειδές,
σύμμετρον, έλκυστικόν ανάστημα εύρυθμον, έπιβάλλον, ζη
λευτόν άλλ’ άν έξετάσωμεν τό πνεύμα, τήν ψυχήν, τά ήθη,
θά ίδωμεν πολλάκις αύτά ρυπαίνοντα τό εξωτερικόν, άντί νά
άνταποκρίνωνται πρός τούτο. Μοί φαίνεται τότε ώς νά
βλέπω μηδαμινήν καί ευτελή ρωπογραφίαν, έντός πολυ
τελούς καί άκτινοβολουντος περιβλήματος!
-ΗΗΤέσσαρα είσί τά διακριτικά σημεία παντός πολιτισμού.
Αί καθ’ έκαστον εκδηλώσεις τοΰ βίου τών έθνών, είς τετράδα
έκφάνσεων άποτυποΰνται : Είς τήν θρησκείαν, τήν Γλώσσαν
τήν Τέχνην καί τό Δίκαιον. Έν τή έπαλλήλφ δέ παρελεύσει
τών αιώνων, ό πολιτισμός διά τριών έξεπροσώπήθη εθνοτή
των. Τήν εξέλιξή τοΰ παγκοσμίου πνεύματος, τρία έν τή
άρχαιότητι έθνη άντ.ιπροσωπεΰουσιν: Άσία, 'Ελλάς, Ρώμη.
'Η μετριοφροσύνη είναι πλάστιγξ, ήτις κατέρχεται άπό
τό έν με'ρος, ίνα άνυψωθή άπό τό έτερον.
Φεΰ ! μάταια όνειρα κατά τήν νεότητα, οχληροί μόχθοι
κατά τήν ώριμον ήλικίαν, πικραί πλάναι κατάτό γήρας, βά·
σανοί κατά πάσαν τοΰ βίου έποχήν ιδού τό στάδιον τοΰ
άνθρώπου.

Ή αλήθεια είναι ώς ή δρόσος τής πρωίας· μόνον έντός
καθαροΰ σκεύους μένει καθαρά.
■Η+

Τό ψεύδος είναι ώς βώλος χιόνος, όστις ίξογκοΰται έκ τών
όρέων κυλινδούμενος, είτα δέ μένει ακίνητος και έκμηδενίζεται διαλυόμενος.
Ή προσποίησις είναι έκ τών πολυτίμων τοΰ στέμματος
λίθων.
Πάντες ε'ίμεθα δούλοι τών νόμων, ίνα δυνάμεθα νά ζώ.μεν ελεύθεροι.

*·
+♦

Ώς ή φλόξ τής διρδός τείνει πάντοτε πρός τά άνω, όπως
καί άν στρέψη τις τήν δ?δα, ούτω καί ό άνθρωπος, τοΰ
όποιου ή καρδία ύπό τής άρετής διαφλέγεται, δ,τι δήποτε
καί άν συμβή αύτφ, βαίνει πάντοτε πρός τόν σκοπόν, ον ή
σύνεσις τψ δεικνύει.
Αίκ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΝ Δΐ’ BAIKOS

Πάντες γνωρίζομεν τό φυσικόν εκείνο παίγνιον, μνΛον κοι
νώς λεγόμενον, καί συνιστάμενον άπό πρόχειρον έλικα, άποτελούμενον έκ μικρών ελαφρών πτερυγίων «κχάρτουήλεπτών
ελασμάτων κυκλιδόν τεθειμένων, καί σχηματιζόντων pvdor,
ον στηρίζομεν διά καρφίδος έπί τεμαχίου ξύλου, καί στρέ
φεται περί έαυτόν άμα τεθή ενώπιον τοΰ άνεμου. Άν θέσωμεν δ’ αύτόν πρό χύτρας ζέοντος ΰδατος τό αύτό αποτέλεσμα
θά έχωμεν, διότι ή στήλη τοϋ άνυψουμένου θερμού άέρος
προσκρούουσα επί τών πτερυγίων τής έ’λικος ταύτης θά στρέψη
I αύτήν περί τόν άξονά της.
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Η ΦΥΣΙΣ

Ηδη τεληοποωϋντϊς τό παρόν σύστημκ, ίάν συγκοινωνήνσω[
**
τόν ίΐιχ,α τοΟτον δια τοΰ βραχίονος πλαστού προσώ
που παρεστώντος ΐνέργαάν τινα θά έχωμεν περίεργον όλως
φαινόμενου. 'Η έναντι ήμών εΐκών παρίστησι νεάνώα κόπτουσαν ξύλα, καί η; ή ενεργεί» εχει ούτως,
Ο έλιξ στηρίζεται επί του έκ σίδηρου σύρματος συνιστα·
αίνου άζονος Α, καταλλήλως τετοποθετημένου, όστις στρε
φόμενος, δίδει άνάλογον δυναμικήν ενέργειαν δια μέσου ελά

ΛΥΣΕΙΣ THV ΕΚ ΤΔι 2φ ΦΥΛΑΩ' ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
7. Αίνιγμα.—'Έρμ-Οξ — Έμ,ύς.
Έλυσχν αύτό ό ίν Καρδίτζη x. Π. I. Κουτρούλης xxl ό έν Πει-

ραιιΐ χ. Π. Μανοΰσος.

8. Αίνιγμα. — "Άθως — Οώς.
Έλυσεν αύτό 0 έν Καρδίτζ-ζΐ κ. Π. 1. Κουτρουδέλης.

9. Αίπγμα.—Μέλης—Κέλης
ΟύδεΙς έλυσεν.

10- Αίνιγμα.— Κάρπαθος — Κάρ — πάθος.
Έλυσαν αύτό οί έν Άθήναις χ.κ. ·Ιω. Βακαλόπουλος, Π. άιαμαντίδης χαί Άγ. θωμάς.

ανταποκριςκιζ Tus ^rsEOs,,
Β.Σ.—θ. Β—Σ. Π.-Ξ. Β—Λ. Π—Π. Ζ—Β. Σ —Γ. Κ.-ΔΔ. —Σ. Υ. ’Αθήνας Συνορομαίσα; τοΰ 5’ έτους ελήφθησαν. Ευχάριστουμεν.—X. II. Λ. ’Ηράκλειον. Φύλλα σας άπεστείλαμεν. Διά δελταρίου σάς

άπηντήσαμεν—Α- Λ. Γαλάζιον. Συνδρομή σας έλη'φθη. Άπόδειξις saps,

δόθη κομιστή ταύτης. Εΰχαριστοΰμεν___Γ-Κ- ’Οδησσόν |Συνδρομηιήν ένεγράψαμεν. "Απαντα φύλλα έξ αρχής άπεστείλαμεν. ’Αποδείξεις ταχυδρομι-

κώς.—A-Π. Μαγνησίαν. ’Επιστολή έλήφθη· σάς γράφομεν.—Α.Ρ. -Αρ
ταν. ΙΙΑος, φόρεμα, ΐπιστολαΐ ίλήφθησΐεν. Παραγγελίαι σας έκτελοΰνται,
θά σάς γράψωμεν
*
φίλος Δ. ακόμη δέν έπλήρωσε, περιμενων ένταλμα. Κυ
ρία π. δέν ένεφανίσθη έτι. —I. X. κα’ι Γ. Π. Χδρον Άγγελίαι ελήφθησαν,

σματος όριζοντείου είς τόν έκ χαρτονιού βραχίονα τής νεάνιδος, όστις οΰτω έκτελεί κίνησιν ανόδου καί καθόδου όμοίαν
πρός τήν του κόπτοντος ξυλά, ώς πιστώς έμφαίνεται έν τή
παρατεθειμένοι εΐκόνι.
“Ηδη πας τις λαμβάνων ώς βίσιν τα άνωτέρω,δύναται να
κατασκευάσει μηχάνημα αυτόματον έκτελοΰν οίανδήποτε μη
χανικήν ενέργειαν, ώςλ. χ. σφυρηλασίαν, πριόνισμα, άντλησιν ύδατος κτλ.
Φ. Π.

οντα.—I. Ρ. Χώρον- Επιστολή έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Ο. ιΓπομεν δέ
οντα.—Ηλ. Ο. ’Ενταδθα. Επιστολή έλήφθη. Έχει καλώς.—-Μ. Κ.—·

Κ. Σ. —I. Ρ. Πείραια. Συνδρομαί σας 2ου έτους ελήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Τά ρ,όνον πλούβδον δές βεχόνας xal ΰλην

18. Αίνεγμ-α.

Τό περιοδικόν τούτο σύγγραμμα, κατά πρώτον
έκδιδόμενον έν Έλλάδι άπό έτους· ήδη και πλέον,
κατ’ άπομίμησιν τών όμοιας φύσεως ευρωπαϊκών,
έγένετο προθύμως αποδεκτόν παρά πάντων τών φιλομούσων και φιλοπροόδων και κατέστη παντι φι
λαναγνώστη μοναδικόν έντρύφημα κα\ τερπνόν ένδιαίτημα. 'Ως έκ τών σχέσεων του δέ μετά τοϋ Εύρώπαϊκοΰ καί τοϋ Νέου Κόσμου, άπασαι αί ανακα
λύψεις καί έφενρέσεις, τά νεώίερα έπιστημονικά,
φιλολογικά καί βιομηχανικά προϊόντα, αί ήλεκτρικαι καί μαγνητικαϊ πρόοδοι, τά νεώτερα μηχανή
ματα, τά δημόσια και ιδιωτικά αξιόλογα έργα, τά
φυσικά φαινόμενα, οί νεωτερισμοί τέλος, και έν γένει παν ό,τι Λ νεωτέρα φιλολογία, ποίησις, τέχνη
και έπιστήμη παράγουσι, δημοσιεύονται έπιμελώς
έν τη Φύσει μετά τών σχετικών καλλιτεχνικών
είκόνων.

Άνευ έμοΰ ό άνθρωπος είς μάτην θά έγενν&το
χαί άχρηστος είς βάσανον ό τάΐας θά ίπΛανάτο.
Είμαι θιπΛή χαί Ισον ίχω πάντοτε τό μήχος.
ΠΛήν είς τά ζώα —οίμο
*
! — θά μέ ευρης τά Αγενή
άν εις τό τέΛος αίφνης Αντωνυμία τις τεθή·
χωρίς γυναίκα θ' ήμισυ θεν θά ζητώ Αάίχως
άν ή γραφή μεταβ^ηθή, είτε Χάρου έζ αίτιας,
είτε συνεπείφ πλάνης, έντε-Ιοΰς Ασυμφωνίας.

1». Πράς βυμ.πλήρωβ(ν.
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20. Αογοπαεγνβον·
Ποιους όσφ κοντοί καί άν ιινε τούς λέγομεν πολύ υψη
λούς ;

21. Φωνηεντόλεπον.
. —.ργ.σ..—φ.ρ..—.γ... .ν—σ.φ. .ν—χ.ρ.ν

92.

Α’.
Α'.
Λ'.
Υ'.

πλήν δέν ίλπίζομεν, ένεκα πολλών τοιούτων. Έν τούτοις ένεργήσωμεν δέ

Αογύγριφος-

’Ιανουάριος
Φεβρουάριος
'Εγώ
Μάρτιος.
’Αραβικός Ίππος,

ΟΡΟΙ SYNAPOMHS
Α(Δ τό ίσωτερεκ. ίτησία Αρ. 8 ί Αιλ τό όξωτερικ. ίτησία Φρ. 12
,,
,,
έξαμην. ,, .5
,,
,,
ίξαμην. „ 2

Ό πρώτος τόμος της Φύσεωςτοϋ λήξαντος έτους
άποστέλλεται έλεύθεροςταχ. τελών έν τώ έσωτερικω
τοϋ Κράτους, άδετος, μέν δρ. 8, χρυσόδετος δρ. 10.
Είς δέ τό έξωτερικόν άδετος μέν φρ. 10, χρυσόδετος
δέ φρ. 12.
Πάσα αίτησις έγγραφης συνδρομητών ώς και απο
στολής τοϋ πρώτου τόμου τής Φύσεως δέον νά
συνοδεύηται και ύπό τοϋ αντιτίμου.
Διεύθυνσις τής «Φύσεως» ώς έξής: Όδός Κυνοσάργους άρ. 36, ή όδός Νίκης άρ. 2.

