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Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙ ΤΗ. ΙΕΘΠΡΙΟΝ ΕΠΕΪΕΙΟι ΕΟΡΤΗ. ΤΟΪ
Είς άπαντα τά μοναρχικά Κράτη και καθ ’ άπάσας
-τάς έποχάς τοΰ έβνικοϋ βίου τών λαών, τό πρόσωπον τοΰ διαδόχου τοϋ Θρόνου ύπήρξεν ό κύριος
και άμεσος σύνδεσμος ό συναρμόττων τούς μεταξύ
Ήγεμόνος καί. λαού δεσμούς, ό την τούτων ήθικήν
•άλληλεγγύην έπιρρωννύων. Ή δυναστεία έν τφ προσώπω τοΰ Διαδόχου εΰρίσκει σωστικόν έρεισμα, ώς
δντος τοΰ προσώπου εκείνου, έπί τό γόητρον τοΰ
■οποίου στερεοΰται αυτή.
Άλλ’άν τοιαύτη ύπήρξε διά τά πλεϊστα κράτη Α

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

διασποράτη άδιαρρήκτφΓέπόθεικαί ώνείρωττε συνέχισιν τής Βυζαντιακής αύτοκρατορίας. Εύλόγως δθεν
δικαιολογείται ό έξαλλος ένθουσιασμός καί Λ συγκι
νητική χαρά, ήτις τη 23 ’Ιουλίου 1868 διέδραμε πά
σαν γωνίαν γής, δπου έλληνική έπαλλε καρδία, έπί
τώ άγγέλματι γεννήσεως Διαδόχου. Τό άγγελμα,
ούτινος τήν αξίαν κυρίως ήδυνήθησαν τότε νά έκτιμήσωσιν, έσχε γόητρον, δπερ έξεδανικεύθη είς τό
άνομα Κωνσταντίνος. Ή άνάμνησις τοϋ ήρωϊκοϋ θανάτου Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου έπί
τών έπάλξεων τής άλωθείσης ύπό τών βαρβαρικών
ορδών Κωνσταντινουπόλεως καί τής τετρακοσιετοϋς
δουλείας ή μαρτυρική αγωνία, ειχον λαμπρύνει τόν
πόθον, είχον έπιρρώση τόν ίμερον νέας Λγεμονικής σειράς, νέων κρίκων εθνικού συνδέσμου.
Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος έν τη φαντασία τοϋ
λαού, έν ταΐς παραδόσεσιν αύτού, δέν παρίσταται
ώς απλούς διάδοχος τού νυν κυβερνώντος τήν πα
τρίδα. Ό Διάδοχος τοϋ έλληνικοϋ θρόνου είναι γέν·
νήμα κατ’ έξοχήν τοϋ λαοϋ, είναι θρέμμα τών τεσ
σάρων τής δουλείας πυλυωδύνων αίώνων, είναι ή
προσωποποίησές τής Μεγάλης ’Ιδέας. Τόν θέλει ό
λαός καί πολύ περισσότερον οί δούλοι αδελφοί «Αύ-
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περί Διαδόχου άντίληψις, έν Έλλάδι περιστάσεις καί
•συμπτώσεις έπενήργησαν ΐνα μείζωνγόητρον καί άλλοια παρά τω λαω, έλευθέρω τε καί ΰποδούλφ, έπικρατήση ίδέα. "Οτε άπαις ό αείμνηστος "Οθων δι’ άγνώμονος έκθρονίσεως άπεχαιρέτα δακρύων τόν τό
πον, δν μέ πόνον ύπηρέτησε καί ύπέρ ου, ώς άλ
λος ’Αριστείδης, είλικρινεστάτας άνέπεμπεν εύχάς,
τό έθνος σύμπαν άγαν ήσθάνθη τήν έλλειύιν Δια
δόχου καί αί αλλεπάλληλοι περί εύρέσεως βασιλέως
προσπάθειαι έπί μάλλον προσεπικύρωσαν τήν ανάγ
κην τής διαδοχής. Τό έλληνικόν έθνος καθ’ δλην
τήν μακράν νύκτα τής δουλείας έν τή έθνική αύτού

τοκράτορα», θέλουν έδραν αύτού τόν πολυτίμητου
τού Θεού μας ναόν, δν περιβρέχει τό μαγικόν καί
ήρεμον Βοσπόρειον κύμα. Καί μέ τοιαύτην άντίληφιν εύχερής είναι ή έξήγησις τής ποιητικωτάτης καί
αγνής έκτιμήσεως, τής θερμής καί άναλλοιώτου
αγάπης,ής απολαύει παρά τφ Έλληνισμφ. Είναι τό
πρόσωπον έκεΐνο, δπερ έξ όλοκλήρου είς τό έθνοςάνήκον, κέκληται νά πραγμάτωση έν προσεχεϊ μέλλοντι όνειρα καί πόθους, άπό μακροϋ, μακροτάτου
χρόνου δημιουργηθέντος.
Τά αύτά αισθήματα έξεδηλώθήσαν καί δτε τνί 1
I Δεκεμβρίου 1887 ώμνυε τόν δρκον τοϋ στρατιώτου,
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Α αύτη χαρά οτε πρό έτονς κατ πλέον έν ασημάντω
ισω? μεγαλοπρεπετα. άλλ’ έν.ζηλευτώ τού λαού ένθονστασμώ, παρουσία βασιλέων κατ Αύτοκρατόρων
ηύλογάθησανύπότην σκιάν τών ερειπίων τής Άκροπόλεως οί χρυσοί γόμοι αύτοΰ μετά τής ήγεμονίδος, ήν ένεκα λόγων δλως έθνικών, έδέχθησαν θερμαί τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας αί φιλόστοργοι άγκάλαι. ”Ω 1 ποιας χαράς δέν προει άλεσεν ή αλλε
πάλληλος αΰτή σειρά τών γεγονότων είς τους άνδρας έκείνους ίδια, ών πάσα πνοή ήτο διά τήν αίματοκυλισθεΐσαν 'Ελλάδα των, όλη ή αγάπη των
διά τήν εύημερίαν της, όλος ό πόθος των διά τό
μεγαλειόν της ! Εύφρόσυναι στιγμαί, άλλ’ έν ταύτώ
κατ θλιβεραί, άναμιμνήσκονσαι εΐς εκείνους, ών τήν
λαμπηδόνα τής σκέύεως δέν ίσχυσαν νά άμαυρώσωσι τά έτη, τό μαρτυρικόν τής δόξης στεφάνωμα,
δπερ άμυδρώς βλέπουσι διαγραφόμενον, ύπέρ τόν
θρόνον τής Ελλάδος και κυκλούμενον άπό τους
χρυσοπτέρυγας τής Νίκης άετιδεϊς.
Ή μόνη εύχή έπομένως ήν δυνάμεθα νά διαπέμφωμεν πρός τόν ταξειδεύοντα Διάδοχον, είναι ή κραταίωσις τής μνήμης τών ύποχρεώσεων αύτοΰ, Λ
εύχή δπως αύτός, τό καύχημα και ή τιμή τού ελλη
νικού Έθνους άποδειχθή ύπό τής Θείας Πρόνοιας,
δντως άξιος τών πόθων καί τής τιμής παντός τού
Γένους I
4ίχ

Μεταξύ τών έν ΰπαίθοω έκτελουμένων γυμνασιακών καί
υγιεινών παιγνιδιων, τά οποία 5ιετηρήθησαν άπό τών αρ
χαιότατων χρόνων μέχρι? ήμών, βεβαίως δύναται νά συγκαταλεχθή και τό ύπό την ανωτέρω επωνυμίαν φημιζόμενου
παίγνιον, όπερ όμως, δυστυχώς δέν φαίνεται διατήρησαν καί
την γενικήν χρησιν τών τότε χρόνων, άλλά περισώζεται μόνον
παρά τισιν αριστοκρατικοί? κοινωνικοί; κύκλοι; έν Ευρώπη,
ώ; συμβαίνει καί παρ’ ήμϊν.
Ή σφαιροπαιξια,ην παρακατιόν θα περιγράψωμεν,διαιρεί
ται εί; μαψβχ καί ^aj-εΐα
*·
σφαιρίστραν, (longue el COUrte
paume), ήτοι εί; σφαιροπαιξίαν παιζομένην εί; ανοικτόν καί
εκτεταμένου έδαφος, καί εί; σφαιροπαιξίαν παιζομένην έντό;
περιτειχίστου τετράπλευρου. Είναι δέ τό παίγνιον τούτο ού
μόνον σοβαρόν άλλά καί άξιου σεβασμού, μόνον διά τόν λό
γον ότι είναι αρχαίας καί ελληνικής καταγωγής. Χωρίς
δέ νά λάβωμεν ανάγκην νά έξετάσωμεν, έάν ό Ηρόδοτο; έ
λεγε την αλήθειαν άποδίδων την άνακάλυψιν ταύτην είς τού;
Λυδούς, δυνάμεθα νά μη όμολογησωμεν, άφοΰ οί Έλληνες
επαιζον τό παίγνιον τοΰτο, τό όποιον καί έκάλουν σφαιριστικόν, ayaipiarwpuor, τά δέ γυμνάσια αύτών περιείχον άνά
έν σφαιριστηρίου, ότι ού μόνον είναι παλαια; καταγωγή;
άλλά δη καί ελληνική; ; Ό άμφιβάλλων περί τούτου δύνα
ται ν ’ άναδράμη είς την ’Οδύσσειαν, όπου θά εύρη την Ν
υ*
σικάαν σφαιρίζουσαν μετά τών συντρόφων της.
Άλλά καί οί Ρωμαίοι μητοι δέν επαιζον έμπαθώ; αύτην
καί ώνόμαζον Pila; Τήν περί τούτου δέ άπόδειξιν δεν ιΰρίσκομεν εΐς Ρώμην, έν ταϊς έλαιογραφίαι; τών λουτρών του
Τίτου; άλλά καί ό Γαληνό; δέν διέτασσε τήν έκτέλεσιν τοΰ
παιγνίου τούτου ώς έξαίρετον γυμναστικήν κατά τής άτοπρόσ διάΛυοιν τών Ιν τώ σώματι πώοναζόντωτ
χνμων;

Ώστε, ούτως έχόντων τών πραγμάτων, δέν πρέπει νά έκπληττώμεθα, έάν ή σφαιροπαιξία μεταδοθεϊσα έν Γαλατία
παρά τών Ρωμαίων, έλαβεν εκεί μεγίστην άξίαν καί φημην.
Κατά τόν δέκατον πέμπτον αιώνα έξαιρετικώς έλαβεν έκεί
μεγίστην διάδοσιν, έγένετο τοΰ συρμού, καί παρατηροϋμεν, ότι έν έκαστη συνοικία έπαίζετο ή βραχιαι σφ’αιρί·
σζρα. Τήν περί τούτου μνείαν εύρίσκομεν μετ’ αξιοσημείωτου
περιγραφή; έν τινι πονήματι έπιγραφομένφ Journal d’un

bourgeois de Paris, sous Charles VI et Charles VII, ώ;
καί έν ταϊ; περί Γαλλίας έρεύναι; (Recherches Sur lit
France) τοΰ Pasquier, όστις αναφέρει μάλιστα καί περί
τίνος νέας γυναικός, ήλικίας είκοσι όκτώ έτών, ήτις διεκρίνετο μεταξύ όλων το>ν συμπαεκτών της, διά τά περίφημ.α
κτυπήματα αύτής διά τής παλάμης, ώ; καί διά τών έμπρο
σθεν τοΰ άφετήροςΤό έν τή όδφ Grenier-Saint-Lazare παίγνιον ήτο τό πε
ριφημότατου τή; εποχής. Κάρολος ό Ε’. είχεν έγκαταστήσει 'έν τοιοϋτον έν τώ μεγάρφ τοΰ BeauLreilles, ύπό δέ τόν
'Ερρίκον IV, τόν μέγαν παλαιστήν έν τή σφαιρίστρα, ώς
ό Φραγκίσκος Α'., έπήλθε ποιά τις βελτίωσι; έν αΰτή. Μέ
χρι τής εποχής εκείνης έπαίζετο τό παίγνιον τοΰτο διά τής
παλάμης, προφυλασσομένης διά πυκνοϋ χειροκτίου, περιβε·
βλημένου μάλιστα κατά τόν δεκατον πέμπτον αιώνα διά
σειράς τενόντων (νεύρων). Έπί Λουδοβίκου IV έφευρέθη ό
άφετήρ, άρπαστόν, (raquette) περί ού θά άναφέρωμεν τινά
έν τοι; άκολούθοις. Τότε δέ ίδιω; πανταχόσε διεδόθη τοΰτο,
είς Παρισιού;, Βορδώ, Νάντην, Όρλεάνην, Μασσαλίαν, Μονπελιέ, Λυών, Μώ, Γρενόβλην, ώ; καί εί; πολλά; άλλα; πό
λεις τής Γαλλίας.
Κατά τόν δέκατον έβδομον αιώνα τό παίγνιον τοΰτο έδόθη
προνόαιον είς τούς εΰγενείς, καί επομένως εξεδόθησαν διατάγ
ματα έμποδιζοντα τήν χρήσιν αύτοΰ είς τούς αγενείς. Άλλ’
αί άπαγορεύσεις αύται. φυσικώς δέν ήδύναντο νά διαρκέσωσινέπί πολύ, κατά δέ τόν δέκατον ογδοον αιώνα βλέπομεν αύτό
επαναλαμβανόμενον πανταχοΰ καί τό μετωνόμασαν κυβιυτήριον (tripels). Είς όλα; σχεδόν τάς οδούς ειχον έγκατασταθή
αί σφαιρίστραι, ή δέ διάδοσίς των είχε τοσουτον έπεκτανθή,
ώστε έξεδοθη πρώτη αστυνομική διάταξις τφ 1777 άπαγορεύουσα ταύτα; έν ώρισμέναις τισί ήμέραις. Έτέρα διάταξις τφ 1761 άπηγόρευε τοΐ; στρατιώταις νά συχνάζωσι είς
τά παίγνια τήί σφα/ρίστρας χαί τοΰ σφαιριστηρίου, διότι έν
τφ αύτφ μέρει επαίζοντο άμφότερα. ’Έκτοτε βαθμηδόν ταΰτα
παρήκμαζον, έν Ιτει δέ 1825 υπήρχε μόνον τό τής όδοΰΜα·
ζαρίνου. Έπί Λουδοβίκου Φιλίππου σχεδόν έξηφανίσθησαν,
καί εν Παρισίοι; μόνον τό τή; διόδου Sandric ύπήρχε. Έν
δέ ταϊ; έπαρχίαις μόλις ήριθμοΰντο έξ σφαιριστήρια. Τφ1852 ό Garcin περίφημος σφαιριστής τών ανακτόρων τοΰ
Fonlenebleau ύπήρχεν έτι, τφ δέ 1861 κατεσκευασαν σφαι
ρίστραν έστεγασμένην διά τόν αύτοκράτορα έπί τοϋ δώμα
τος τοϋ Tuilleries, ήτις έτι ύφίσταται καί σήμερον,καί είναι
ή μόνη σφαιρίστρα έν περιτειχισμένφ τετραγώνφ ήτις ύπήρχιν έν Παρισίοι;. Σφαιρίστρα δέ έν άνοικτφ έδάφει ύπάρχεν
μία σήμερον έν τφ κήπφ τοϋ Λουξεμβούργου, είς ήν λαμβάνοιισι μέρος οί μαθηταί πολλών λυκείων.
Άλλά διατί τό παίγνιον τοΰτο είναι τοσουτον επαγωγόν
καί τερπνόν, ώστε οί μέν προπάτορες ήμών ήγάπων τόσον,
έν δέ τή Γαλλία καί μετά ταΰτα τή Άγγλίφ τοσοΰτον εγενικεύθη καί ήγαπήθη, σήμερον δέ παίζουσιν αύτό μετά τοσαύτης εύχαριστήσεω; οί ανώτεροι άριστοκρατικοί κύκλοι,
καί τρέφουσι πρός τοΰτο ίδιάζοντα έρωτα ;
Βεβαίως δέν θά έχωμεν τήν φιλοδοξίαν νά έξηγήσωμενέν πάση τή λεπτομερείς έν τφ σχετικός μικρφ τής Φόσεως
χώρφ τά προτερήματα τοΰ παναρχαίου τούτου γυμναστικού
καί ώφελιμωτάτου ύπό πάσαν έποψιν πατρίου παιγνίου —καί
διότι έν ταΐ; τοιαύταις η πρακτική είναι πολύ ανώτερα τής
θεωρία;—άλλά θά προσπαθήσωμεν νά μεταδώσωμεν τοϊ; ήμετέροις άναγνώσται;, έφ’ όσον ήν ήμϊν εφικτόν,γενικήν τινα
ιδέαν περί τούτου είς τό προσεχές φύλλον.
(έπιται συνέχεια)
Φ. Π.

Κεκμηκυϊα ύπό τόν ζυγόν τών σχολείων καί μηδέν άλλο
διανοούμενη ή τήν έλευθερίαν ή φιλάρεσκος παρθένος, καθορφ
έν μέν τφ γάμφ οπλοθήκην, έν δέ τφ συζύγφ άδειαν κυνηγιού.
X
Όσφ τι; προχωρεί εί; τήν ηλικίαν άγσπά έαυτόν μέν,περισσότερον, όλιγώτερον δέ τούς άλλους.
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ΠΕΡΙ Α.ΙΓΎ'ΓΤΤΟΎ’
"Ανάπτυξις Επιστημών καί τεχνών. — Γεωγραφία της χω5«ς. — Αί τίσσαρες
ώροι τοΰ έτους—Ό Νείλος. — Ή πλημμύρα τού ποταμοΟ τούτου. — Ή
βλάσιησις.—Τό χαρηοφόρον χώμα.—Χημικά συστατικά τής δλης του,—
Τά παρατηρηίέντα ζωύφια.—θεωρία του δίκτορο. Έρενβεργ.
Μετά τά δημοσιευθέντα περί τής άνακαλύψεως τών πηγών τοΰ
Νείλου έν τφ τελευταίω φύλλφ τής «Φύσεως» επίκαιρον νομίζομεν νά παραθεσωμεν και ήμιΓς τά έξής
Βεβαίως άρκετά έλέχθησαν περί Αίγύπτου καί πλεΐσται δσαι περιγραφαί έγένοντο ύπο διαπρεπών άνδ^ών, ουχ ήττον ήμεϊς δέν φρο
νούμε» δλως άσκοπον, ν’ άναφερωμεν ολίγα τινα περί, τής εύφορωτάτης ταύτης χώρας, ήτις έθαυμάσθη καί θαυμάζεται πάντοτε ύπό
τών λογιών εξερευνητών, οΐτινες είς πολλάς Ουσίας ΰπδκεινται έκά
στοτε έν τή έξερευνήσει χαί θιυμάσμώ τών περίφημων πηγών τοϋ

ποταμού τοΰ Νείλου, καί τών αξιοθέατων μερών τής χώρας ταύτης.
Αληθώς μυστήριον καταντά πώς οι πρώτοι κάτοικοι τής Αίγύ -πτου επροικίσθησαν ύπο τών σπερμάτων τής γνωσεως, έξ ών καί
αί έπιστήμαι καί αί τέχναι έμελλον ν’ άναβλαστήσωσι καί ίνθί-σωσι. Τό μέγεθος τοΰ μυστηρίου τούτου αύξάνεται έτι μάλλον διά
τής άναμνήσεως, 8τι κατ’ έκείνας τάς πρώτα; έποχάς του χόσμου,
τό ανθρώπινον γένος συνίστατο, ώι επί τό πλεϊστον, of άπλών νομαόϊχών φυλών καί οικογενειών, ούοενα συναισθανόμενων υψηλότερον σκοπόν ή τόν κορεσμόν τών βαρβάρων επιθυμιών καί ένστι
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τοΰτο ύδωρ έφ' ολην τήν χωράν. 'Ένεκα τοΰ μεγάλου μήκους του
Νείλου καί τής έλαχίστης κλίσεως τής κοίτης του τά υδατα ρέουσι βραδέως, δι’ δ καί δ ποταμός δέν παρουσιάζει σημεία πλημ
μύρας εί μή μόλις τήν πρώτην έβδομάδα τοΰ Ιουλίου μηνός καί
τότε γίνεται πολύ βραδέως. Πρό τών μέσων Αύγούστου τά ΰδατα
φθάνουσι μέ/ρι τοΰ ήμίσεος ύψους έπί τήν επιφάνειαν τής χωράς,
ανέρχονται δέ εις τό πλήρες ύψος περί τά τέλη Σεπτεμβρίου,οπότε
καί μένουσιν ακίνητα έπί δύο περίπου εβδομάδας χαί κατόπιν άρχονται ελαττούμενα. Μέχρι τοθ Νοεμβρίου τά ΰδατα έ'χουσιν εν
τελώς αποσυρθή είς τήν κοίτην τοΰ ποταμού καί τό έδαφος χαθίσταται κατάλληλον διά καλλιέργειαν. Τοΰτο γίνεται άπλώς οιά τής
διάσκορπίσεως τοΰ σπόρου έπί τής άγρας καί μαλακής επιφάνειας
τών άγρών άνευ όργώσεως ή άλλου τινός κόπου. Ή βλάστησις ά
*
μέσωί αρχίζει καί προοδεύει μετά μεγάλης όντως ταχύτητος (ανα
λόγιο; τοΰ είδους τοΰ σπαρέντος σιτηροΰ). Τό θέρος επακολουθεί μετά
?ς εως ο’κεώ έβδομάδα;. 'Επειδή δέ ύπάρχουσι πολλαί δεξαμεναί,
λίμναι, καί πλεΐσται διώρυγες πρός άποταμίευσιν ύδάτων π^ός καλ
λιέργειαν, ή άπόκτησις πολλών γεννημάτων δέν είναι ούτε επίπονος
ουΐε δύσκολος.
Έκ τών ανωτέρω συμπεραίνει τις, ότι ή Αίγυπτος χρεώστε” εΐς
τόν Νείλον τά άφθονα προϊόντα της, τά όποϊα παράγονται τόσον άφθόνως διά τής άρδεύσεως τής γής, καί μάλιστα διά τίνος καρπο
φόρου. χώματος, οπερ τά ΰδατα καταβιβάζοντα έκ τών οροπεδίων
τή; ’ Αβυσσινιάς, καταθέτουσιν έπί τών Αιγυπτιακών άγρών. Τόσην

δέ μεγάλην ποσότητα τοΰ χώματος τούτου φέρουσι τά πλημμυροΰντα
ΰδατα τοΰ Νείλου, ώστε λαμβάνει χρώμα λασπώδες- κατά δέ τήν
κτων αυτών.
διάρκειαν τής ηρεμίας τών ύδάτων έπί τών άγρών τό χρώμα τοΰτο
Είναι περιττόν να σχολιάσωμεν τό φα-.νόμενον τούτο, έπομένως
λαμβάνει καιρόν νά κατακαθίση καί διανεμηθή εΐς ίσα μέρη έφ’ ό
α,ί είσέλθωμεν έν τή λεπτομερτι απαριθμήσει τών φυσικών χαρα
λης τής καλλιεργησίμου γης, τής όποιας ή έκτασις ύπολογίζεται
κτηριστικών τής ευδαίμονος ταύτης Αίγυπτου.
είς δέκα εκατομμύρια στρεμμάτων. Οί έπιστήμονες, οΐτινες συνω'Η χώρα ή γνωστή ύπ-> τ·, όνομα Αίγυπτος, είναι ή ανατολική
δευσαν τή» γαλλικήν χαί αιγυπτιακήν εκστρατείαν τοΰ 1814, δι’
γωνία τής Βορείου ’Αφρικής, έχουσα εκτασιν έξικοσίων ώς έγγιστα
ακριβών ερευνών και καταμετρήσεων τοΰ πέριξ τοΰ κολοσσιαίου
μιλιών μήκους, καί εννέα μιλιών κατά μέσον όρον πλά'ους, εκτεί
αγάλματος τοΰ Μέμνονος έν Θήβαις εδάφους, ύπελόγισαν τό ποσόν
νεται δέ άπό τών συνόρων τής Νουβιας μέχρι τήι Μειογείου θα
τής καταθέσεως ταύτης τοΰ χώματος είς 4 δακτύλων πάχος κατα
λάσσης, καί περιέχει πλείστας έρημους και άμμώόεις'έκτάσεις.'Α
πάσαν εκατονταετηρίδα, ήτοι έν διάστήματι 4,000 έτών, 42 ποδών |
ποτελεί 8έ χαμηλήν καί ευρύχωρου πεδιάδα, έχουσα πλήν τής κοιΕσχάτως δέ καί ό περίφημος εξερευνητής Ζτάνλεΰ διά τών απο
λάδος του Νείλου, κλίμα καί καιρούς τροπικούς. Ό αιγυπτιακός
καλύψεων, άς έπί μαχρόν έποιήσατο είς τά ενδότερα τής 'Αφρικής,
■διαρκεΐ έπί δύο περίπου μήνας—Δεκέμβριον καί ’Ιανουάριον—χλλ’
έπιβεβαιο” πληρέστατα τήν γνώμην τώνρηθέντων έπιστημόνων.
•οΰτε χιών ούτε πάγη παρουσιάζονται ποτέ.
Μέχρι πρό ολίγων έτών, ή γονιμοποιός ίδιότης τοΰ κατατιθέμε
Ή άνοιξις αρχίζει κατά τάς άρχάς του υ,ηνός Φεβρουάριου, οπότε
νου ύπό τοΰ Νείλου χώματος, άπεδίδετο είς χημικά τοΰ Νείλου δή
καί τά καρποφόραδένδρα ανθίζουν καί ή ατμόσφαιρα γίνεται θερμή,
θεν συστατικά τής ύλης του, άτινα έλέγετο, οτι ήσαν πηλός, άν-ευχάριστος καί γλυκεία. Τό θέρος παρουσιάζεται τόν 'Ιούνιον μήνα
θρακουχος άσβεστος, άνΟρακοΰχος μαγνήσια, σίδηρος καί ύδωρ.
καί λήγει τόν Σεπτέμβριον. Κατά δέ τό διάστημα τών τεσσάρων
'Αλλά νεώτίραι ερευναι απέδειξαν, οτι τό χώμα τοΰτο χατά μέγα
τούτων μηνών ό καύσων είναι υπερβολικός πλήν καθίσταται ύπομέρος σύγχειται έξ οργανικής τινός γονιμοποιού ουσίας, ήτις iivat
φεοτός μόνον διά τής άφθόνου ΰδρώσεως, ήν προξενεί. Μετά τήν 8ύ·
πολύ δραστιχωτέρα τοΰ γουάχοτ ή άλλης τινός όμοιας ύλης. Ή ανα«ιν τοΰ ήλιου, ή ατμόσφαιρα καθίσταται δροσερωτέρα, ή δέ άγρα
κάλυψις τοΰ γεγονότος τούτου οφείλεται εΐς τόν δόκτορα “Ερενβεργ,
«ία ή έξατμιζομενη άπό τής γής ύπό του ήλιακοΰ καύσωνος καθ’
περιώνυμον μιχροσκόπο» τοΰ Βερολίνου, όστις πολλά ετη αφιερωσεν
■8λην τήν ήμέραν, καταπίπτει πάλιν τήν νύκτα έν είδει δρόιου’ eveείς τήν έρευναν χαί τήν σπουδήν τοΰ άφανου; οργανικού κόσμου,
κεν τής ελλείψεως δασών καί τής χαμηλής θέσεως τής πεδιάδος, ή
Άφοΰ πολλάς τούτων άνακαλύψεις έχαμεν έν τώ πηλώ τής Βαλ
θερμοκρασία έν Αίγύπτω είναι μεγαλητέρα τής ένάλλαις χωραις
τικής θαλάσσης, ήθέλησε νά άναλύση χαί τόν πηλόν τοϋ Νείλου.
έπί τοΰ αύτοΰ γεωγραφικού πλάτους κειμέναις. Έν Καίρω ή κατά
Έχων ένώπιόν του μικρά; ποσότητας πηλού τοΰ αρχαίου καταθέμέσον 8ρον θερμοκρασία είναι 92 βαθμών, άλλ’ εΐς τινας κώμας
ματος, τόν συνέκρινε διά μικροσχοπικής έξετάσεως πρός τά νεώμεσογείους ανέρχεται εΐς 112°.
τατα καί άπαντα εύρε γέμοντα ζωυφίων· * δέν ύπήρχε μάλιστα τεΤό δε φθινόπωρου, τό όποιον διακρίνεται τοΰ θέρους κατά τινα
μάχιον πηλού μεγέθους τής κεφαλής καρφίδος, τό όποιον νά μη ήτο
μικράν έλάττωσιν τής θερμότήτος, αρχίζει κατά τόν ’Οκτώβριον
πλήρες τών μικροσχοπικών τούτων ζωυφίων. Μετά άκριβή δέ διά
μήνα δτε καί τά φύλλα πίπτουσιν καί ή χώρα όμοιάζει πρός μετοΰ μικροσκοπίου έξέτασιν ό Ερενβεργ έξηκρίβωαεν δτι 2ϋ
τοΰ
γάλην ώραίαν βοσκήν, πεποικιλμένην μέ δισφορα άνθη καί θάμνους.
πηλοΰ τόΰ Νείλου συνέχειντο έκ ζωυφίων τοιούτων.
Ή βρ°χή είναι σχεδόν άγνωστος έν Αιγύπ-ω, άν καί ελάχισται
Τά λεπτότατα ταΰταδντα άναμφιβόλως προέρχονται εν μερει μεν
σταγόνες βροχής πίπτουσιν ένίοτε έν Καίρω, ένθα ό Νείλος δια
έκ τής κοίτης τοΰ Νείλου, κυρίως δέ έκ τών πυθμένων τών λιμνών
σχίζεται είς δύο βοαχίονας, εκβάλλοντας είς τήν θάλασσαν έν 'Ρο·
έπί τών οροπεδίων τής Άβυσσινίας κειμένων, όπόθεν χαταβιβάζονζέστη καί Δαμιέττη
ται ύπό τών βροχών.
Ό ποταμός Νείλος είναι τό μέγιστον καί άνεχτίμητον δώρου τής
Κατά πάσα» .πιθανότητα τά έντομίδια ταΰτα συνυπήρχαν απ αρ
•Φύσεως της Αίγύπτου. Πηγάζει έν τφ χέντρψ τής 'Αφρικανικής
χής μετά τών πρώτων ποταμών, οί όποιοι εδημιουργήθησαν επι
χερσονήσου, άλλά κυρίως τρέφεται ύπό τώ» περιοδικών βροχών
τής γής. λεπτότερα ετι καί τών μορίων τής χόνεως άτινα παρατη
εν Άβυσσινία, ήτις περιλαμβάνει μεγάλην έκ ασιν χώρας βριθούρούνται έν τώ φωτί τών ηλιακών άκτίνων. Τόσώμά των καλύπτε
σης όρέων, μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγονται καί τά περιώ
ται ύπό όστραχίνου κελύφους, αύξάνουσι δέ χατά τόν άριθμόν τό
νυμα «"Ορη τής Σελήνης», άτινα έχληθησαν ούτως έχ τοΰ μεγί
σον ταχέως", ώστε εις ενα και μόνον βραχίονα του ποταμού παραστου αυτών ύψους, ώστε τινές τών χορυφών καλύπτονται διαρκώς
γονται χελιάδες τόννων είς έ'ν μόνον έτος, καί τοιουτοτρόπως παρεύπό χεόνος, ή δέ θερμοκρασία τής κάτωθι χειμένης πεδιάδος είναι
χουσιν δλην τήν. άναγκαίαν οργανικήν διατροφήν εις τά εκατομμύ
μεγίστη.
ρια τών χοιλών τοΰ σίτου, ατινα φύονται έπί τών άλλων άγονων
Κατά τό πλεϊστον μέρος τοΰ έτους δέν βρέχει, άλλά περί τάς
δχθών τοΰ Νείλου.
άρχάς ’Απριλίού τά αέρια ρεύματα άλλάσσουσι διεύθυνσιν. "Ε
Έκ τών άξιοπεριέργων τούτων γεγονότων καταφαίνεται, δτι τή)
νεκα τής ύπερβολικής θερμότητος είς τάς πέριξ πεδιάδάς ή υγρα
βοηθειμ τοϋ μικροσκοπίου ό "Ερενβεργ παρέσχε τήν κλείδα είς τήν
σία εξατμίζεται πολύ ταχέως καί τά νέφη ερχόμενα είς τήν Άβυσμυστηριώδη γονιμοποιόν δύναμιν τοΰ πηλού τόΰ Νείλου, ή δέ νεωσινίαν συναντώσι τά χιονοσκεπή όρη- ή δέ ψυχρότης τής ατμό
τερα έπιστήαη χατέδειξεν, δτι ή Αίγυπτο; οφείλει τήν ΰπαρξιν.χαί
σφαιρας τά μεταβάλζει είς βροχήν, ήτις κατ' άρχάς πίπτει λεπιή
συντήρησιν της είς τήν ένέργειαν αοράτου οργανικού κόσμου, ίστις
ίνα δροσίση τό ξηρόν έδαφος,αλλά βαθμηδόν αυξάνεται χατά τήνέκτασιν καί τόν όγκον, χαι έπί τέλους κατακλύζει τά τε όρη καί τάς ’ μετέβαλε τάς στείρας χαί φλεγομένας αμμώδεις έκτάσεις της εί;
αγρούς χαρποφόρους χαί, βτι διά τής εύεργέτιδος συνδρομής τοΰ
πεδιάδας μέ ρεύματα ύδάτων, τοΰτο δέ ιξχχολονθίϊ εως τόν Αύγου
κόσμου έχείνου, ό λαό; αυτής τό πάλαι κατέστη ό πρόμαχο; τοΰ
στον μήνα. Κατ’ άρχας τά ΰδατα διερχόμενα διά μεσογείων ορο
πολιτισμού, έν μέσφ τών είσέτι άξεστων λοιπών ανθρωπίνων λαών.
πεδίων πληροΰσι τας λίμνας καί τούς χείμαρρους, άλλ' όταν καί
ταΰτα ύπερχειλίσωσι, τεράστιος όγκος ύδιτος όρμμ είς"τούς μεγά 
Α· Φ. Β.
λους ποταμούς τούς είς τήν θάλασσαν έκβάλλοντας.
Μεταξύ τούτων χαί ό Νείλος άριθμουμενος, πλημμυρει χαί διερχόμενος όλην την πεδιάδα’τής Αίγύπτου, διαχέει τό περισσεΰον
*. Infusoria.
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ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΟΤ Φ.ΙΓΚΑΛ
Παρετηρήθη, ότι είς πάντας τού? τόπους, οΐτινες παράγουσι θεϊον καί οίηνες ύπόκεινται είς σεισμούς, δηλαδή είς
πάντας τούς ήφαιστείους τόπους, εύρίσκονται σπήλαια διαφό
ρων έκτάσεων.
Τοιαύτή είναι ή νήσος Στάφφα,μία τών Έβρίδων νήσων,
•τών κειμένων παρά τάς άκτάς της Σκωτίας. Έπί της νή
σου ταύτης υπάρχει τό όνομαστότερον τών. σπηλαίων, τών
παραχθέντων έχ τής άποχωρήσεως τής λάβας. Τό σπήλαιον
•τοΰ Φιγκάλ.
Τό σπήλαιον τοΰ Φιγκάλ είναι τοιοΰτον, ώστε δυσκόλως
πείθεται ό θεωρών αύτό δτι δέν έσμιλεύθη ύπό τής χειρός
τοΰ ανθρώπου. Μεγίστη άψίς, ύψουμένη είς διαστάσεις χανονιχάς, στήλαι όρθαί, γωνίαι κανονικώταται, τά πάντα πείθουσιν, ότι σμίλη καλλιτέχνου είργάσθη έν αύτφ. Άλλά τό
σπήλαιον τοΰτο δέν είναι χαμηλόν ώς τά συνήθη σπήλαια,
καί ούδένα λίθον διακρίνει τις, ούδέν τεμάχιον μή δ< πρισμα
τικόν, σύμμετρον κανονικώς καί έντελώς κεκομμένον. Τό βαθύ

τοΰτο σπήλαιον ομοιάζει πρός μέγαν γοτθικόν ναόν, του ο
ποίου ό νάρθηξ παριστά δύο σειράς στηλών, άνίσων όμως.
Τό βάθος τοϋ σπηλαίου είναι σκοτεινόν, καί κεχλεισμίνον ώς
ό χορός παρεκκλησίου. Ό θόλος σύγχειται, καθώς καί οί τοϊvot, έκ στηλών, αίτινες χωρίζονται κατ ’ αποστάσεις ι'σας σχε
δόν, μέρος τών οποίων εμεινεν έπιχρεμάμενον, ένφ τό έτερον,
πεσόν άφήκεν ελεύθερον τό μακρύ ίκιϊνο διάστημα όπερ σχη
ματίζει τό σπήλαιον. Είς πολλά μέρη τών στοών, ό λίθος
είναι χρώματος πρασίνου λαμπρού,ή ώραία τών υδάτων διαύ
γεια ότε ή θάλασσα είναι γαλήνιος, αύξάνει τήν έπιβάλλουσαν έντύπωσιν τής ποικιλίας καί τών πλουσίων χρωματισμών
Οταν δέ ή θάλασσα μυχαται καί ό άνεμος πνέη χαί χύνηται
εις τό βάθος τοϋ σπηλαίου διά μέσου τών στηλών τών δια
τεθειμένων χλιμαχηδόν, παράγει φθόγγους θαυμασίας αρμο
νίας. «Είναι αί μελφδίαι τών φιγγαλικών σκιών» λέγουσιν οί
Σκώτοι, οΐτινες συνδέουσι τήν ιδέαν τοϋ Φιγκάλ, πρός ό,τι
φαίνεται αύτοίς υπερφυσικόν.

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
•Η

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μκβιστορία ΙΟΥΛΙΟΙ
*
ΒβΡΙί- — Μιτά»ρ«σΐ( Δ. I. Κ.)

(Συνέχει»- c5e προηγοΰμ. φύλλον)

« Άποσύρθητε όπου θέλετε έπί έν τέταρτον τής ώρας, είπε
δι’ έμφαντικοΰ τόνου πρός τούς συντρόφους του, καί νά μή '
έπανέλθητε, ιιμή όταν άκούσητε ήχοΰντα τά χαλκοτύμπανα ί [

I Έάν ό κλέπτης εύρίσκεται μεταξύ ΰμών, ή ράβδος του θά
εύρεθή έπιμηχεστέρά πατά τρεις δακτύλους I »
Οί Κάφροι διεσπάρησαν, προφανώς λίαν τεταραγμένοι I»
τοΰ λογιδρίου τούτου, γινώσχοντες καλώς ότι μέ τήν συνο
πτικήν διαδικασίαν τής δικαιοσύνης τής Γρικαλάνδης,ταχέως,
θά συνελαμβάνοντο, καί χωρίς νά λάβωσι καιρόν νά ύπερασπίσωσιν {αυτούς, ταχύτερου ακόμη θά άπηγχονίζοντο.
Ώς πρός τούς συνδαιτυμόνας, οΐτινες είχον μετ’ ενδιαφέ
ροντος παρακολούθηση τάς λεπτομέρειας τής τοιαύτης σκη
νής, ούτοι εσπευσαν φυσικφ τφ λόγφ νά σχολιάσωσιν αύτήν,
έκαστος διαφοροτρόπως.
— Ό κλέπτης θάπροσέξη όπως μή έπανέλθη, έάν ύπάρχη.
μεταξύ αύτών τών ανθρώπων ! πάρετήρει ό εις.
— “Ε. καλά ! αύτό θα τόν προδώση ! άπήντα ό ετερος.
— Μπα! Θά είναι πλέον πανούργος τοΰ Ματακίτ, καν
θά άρκεσθή νά κόψη τρία δάκτυλα τό ραβδί του, όπως έχμηδενίση τό μήκος, τό οποίον φοβείται!
— Είναι πολύ πιθανόν νά συμβή εκείνο, όπερ έλπιζες όμάντις, δηλαδή ότι ή ανεπιτήδειος σμίχρυνσις θ’ άρκέση ίνα
κατάδειξη τόν ένοχον!
Έν τούτοι;, τά δέκα καί πέντε λεπτά διέρριυσαν χαί ό·
Ματαχίτ, κρούων βροντωδώς τό τύμπανον, έχάλει τούς ύποδικούς.
Έπανήλθον πάντες μέχρι τοΰ τελευταίου, έτάχθησαν πρό
αύτοΰ καί άπέδωκαν τά. ραβδία των.
Ό Ματακίτ τά ελαβεν, έσχημάτισε μίαν δέσμην, εύρε δε
πάντα άκριβώς ίσα. “Εμελλε νά τά άποθέση κατά μέρος καί.
νά άνακοινώση τό αποτέλεσμα, τό αποδεικτικόν τής τιμιότητος τών βυμπατριωτών του, ότε ήλλαζεγνώμην καί ΐμέτρησε
τάς ράβδους, άς ήρχετο ν’ άποθέση καί συνέκρινεν αύτάς.
πρός εκείνην ήν είχε κρατήση.
Πάσαι ήσαν βραχύτερα; κατά τρεΤς δακτύλους
Οί δυστυχείς έκριναν συνετόν νά λάβουν τήν προφύλαξιν
ταύτην έναντίον έπιμηκύνσεως, ήτις, κατά τάς'προληπτικάς
ιδέας των, ήδύνατο κάλλιστα νά συμ.βή. Τόϋτο δέν έσήμαινε
τώ δντι παρ’ αύτοίς συνείδησιν δλως καθαράν, καί άναμφηρίστως όλοι θά είχον κλέψη άδάμαντά τινα κατά τό διάστημα
τής ήμέρας.
Γενικός καγχασμός ύπεδέχθη τήν βεβαίωσιν τοΰ άπροσδοκήτου αποτελέσματος. Ό Ματακίτ, κάτωνεύων, έφαίνετο
ώί μή δυνάμενος περισσότερον νά ταπεινωθή ή διά μέσου,
ούτινος ή δραστικότης συχνά τφ είχε δειχθή έν τφ κράαλ
του, νΰν δέ καταδιικνύετο τόσφ μάταιον έν τφ πεπολιτι-σμένω βίφ.
— Κύριε, δέν μένει άλλο ή νά άναγνωρίσωμεν τήν αδυνα
μίαν μας ! είπε τότε ό ύπαστυνόμος άποχαιρετών τόν Τζών
Ούάτκινς, δστις έκάθητο έπί τής έδρας του, βεβυθισμένος έν
τη απελπισία. “Ισως νά εϊμεθα αύριον εύτυχέστεροι, προκη
ρύσσοντας γενναίαν αμοιβήν είς όντινα ήθελε δυνηθή νά μάς.
θέση έπί τά ίχνη τοΰ κλέπτου !
— Ό κλέπτης! άνέκραξεν ό Αννίβας Πανταλάκκης.Καί.
διατί τάχα νά μή είναι αύτός έδώ, όν έπεφορτίσατε νά άνακρίνη τούς όμοιους του;
— Τίνα εννοείτε; ήρώτησεν ό ύπαστυνόμος.
— Νά. . · τόν Ματακίτ αύτόν, όστις, ύποκρινόμενος τόνμάντιν, ένόμισεν ότι θά ήδύνατο νά έκτρέψη άπ’αύτοϋ τάς
υπόνοιας!
Τήν στιγμήν έκείνην, έάν τις έπρόσεχεν είς τόν Ματακίτ,
θά εβλεπεν αύτόν ποιοΰντα μοναδικόν μορφασμόν, έγκαταλέ'ίποντα βιαστικά τήν αίθουσαν καί φθάνοντα έπιμόχθως είς.
τήν καλύβην του.
— Ναί! έπανέλαβεν ό Νεαπολίτης. Ήτο μετ’αύτών έδώτών συντρόφων του, οΐτινες μας υπηρετούν κατά τό δείπνον!
. . . Είναι αύτός ένας κακούργος, ένας δόλιος, πρός τόν οποίον
ό κ. Μερέ ήιθάνθη συμπάθειαν, καί έγώ δέν ξεύρω γιατί.
— Ό Ματακίτ είναι τίμιος, εγγυώμαι περί τούτου! άνέ—
κραξεν ή δεσποινίς Ούάτκινς, έτοιμη νά άναλάβη τήν ύπε—
ράσπισιν τοϋ ύπηρέτου τοΰ Κυπριανού.
—— "Ε ! καί πού το 'ξεύρεις συ αύτό ; ΰπέλαβεν ό Τζών·
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Εύρεν έκεϊ, έν μεγάλη συνελεύσει, τόν άγρονόμον, τόν
Ούάτκινς. Ναί!. . . είναι ύποπτος ότι I6a.ie γέρι έπί τοΰ
Πανταλάκκην, τόν Τζέϊμς Ίλτωνα, καί τόν Φρίεδελ. Τήν
Μεσημβρινού Άστέρος !
Δέν είναι άπίθανον! άπήντησεν ό αστυνομικός ύπάλ- στιγμήν καθ’ ήν ένεφανίζετο, ή Αλίκη, ήτις τόν εΐδεν έρχό“ληλος. Εύθύς τόν ψηλαφοΰμεν ! Έάν ό άδάμας είναι έν τή μενον, εισήλθεν επίσης έν τή αιθούση, ένθα ό πατήρ της καί
κατοχή του, θά δεχθή τόσας μαστιγώσεις, όσα καράτια ζυ- οί τρεϊς Αναπόφευκτοι σύντροφοι συνδιελέγόντο έν μεγάλω
ζίζει ό άδάμας, καί έάν δέν άποθάνη, θά χρεμασθή μετά τήν θορύβφ περί τής άναχωρήσεως, ήν εσκέπτοντο νά κάμωσιν
όπως επανακτήσωσι τόν κλαπέντα άδάμαντα.
τετρακοσιοστήν τριακοστήν δευτέραν !. ..
Ή δεσποινίς Ούάτκινς έρρίγει έκ φόβου. Όλοι οί άνδρες
— Νά τόν καταδιώξωμεν αύτόν τόν Ματακίτ ! άνέκρα
εκείνοι, ημιάγριοι, έτοιμοι ήσαν νά έπικροτήσωσι τήν βδελυ- ξεν έξαλλος ό Τζών Ούάτκινς. Νά τόν συλλάβωμεν καί άν
ράν άπόφασιν τοΰ ύπαστυνόμου. Άλλά πώς νά συγκρατήση ό άδάμας δεν είναι έπ’ αύτοΰ, νά τφ άνοίξωμεν τήν κοι
τάς χυδαίας έκείνας φύσεις, τάς άνευ τύψεως καί άνευ εύ- λίαν διά νά ίδωμεν μή τόν κατέπιεν ! . . . *Α ! κόρη μου !
I σπλαγχνίας;
•έκαμες πολύ καλά νά μάς διηγη&ής χθές τήν ιστορίαν έκεί
' Μετά μίαν στιγμήν ό κ. Ούάτκινς καί οί συνδαιτυμόνες νην !... Νά τόν άναζητήσωμεν μέχρι καί αύτών τών σπλάγ
του ήσαν πρό τής καλύβης τοΰ Ματακίτ, ής τήν θύραν διέρ- χνων αυτου τοΰ αχρείου!
ρηξαν,
— ΝαίΛ άλλά ! άπήντησεν ό Κυπριανός έν τόνφ χαρίεντι,
Ό Ματακίτ δέν ήτο πλέον έκεϊ, μάτην δέ τόν άνέμενον όστις ούδόλως ήρεσκε τφ άγρονόμφ, διά νά καταπίη λίθον
κατά τήν έπίλοιπον νύκτα. Τήν πρωίαν τής έπιούσης δέν τοσδύτου όγκου,ίπρεπεν ό Ματάκίτ νά ίχη στόμαχον στρου
είχεν έπιστρέψη, καί έδέησε νά άνομολογήσωσιν ότι είχεν έγ- θοκαμήλου !
καταλείψη τό Βανδεργάατ Κόπζ.
— Καί τί, μήπως ό στόμαχος ενός Κάφρου δέν είναι ικα
XII
νός δι’ όλα, κ. Μερέ ; άνταπήντησεν άποτόμως'ό Τζών Ού
άτκινς. Άν νομίζετε ότι αρμόζει νά γελώμεν είς τοιαύτην
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΝ
στιγμήν, είς τοιαύτην περίστασιν I
Τήν έπομένην πρωίαν, ότε ό Κυπριανός Μερέ έμαθε παν
— Δέν γελώ, κ. Ούάτκινς ! άπήντησε λίαν σοβαρώς έ
ό,τι συνέβη τήν παρελθοΰσαν νύκτα κατά τ.ό δείπνον, ή
Κυπριανός. Άλλά, εάν θλίβωμαι διά τήν απώλειαν τοΰ ά
πρώτη του όονΛ&ά ήτο νά διαμαρτυρηθή έναντίον τής δεινής
δάμαντος, πράττω τοΰτο μόνον διότι μοί εΐχετε έπιτρέψη νά
κατηγορίας, ης ό ύπηρέτης του ήν τό αντικείμενου. Δέν ητόν προσφέρω εις τήν δεσποινίδα Άλίκην
*
5.. .
δύνατο νά παραδεχθή ότι ό Ματακίτ ύπήρξεν ό δράστης
— Καί σάς είμαι εύγνώμων, κ. Μερέ, προσέθηκεν η δε- .
τοιαύτης κλοπής, καί ,συνεφώνει μετά τής Αλίκης ώς πρός
σποινίς Ούάτκινς, ώς έάν τόν είχον άκόμη είς τήν κατο
τάς άμφιβολίας. Πράγματι, ύποπτεύετο μάλλον τον ’Αν
νίβαν Πανταλάκκην, τόν Φρίεδελ, τόν Νάθαν ή πάντα άλ-' χήν μου !
— Νά μααΛά-γνναικΐΙα ! άνέκραξεν 0 άγροκόμος. ’Επίσης
λον, οΐτινες τφ έφαίνοντο άντικείμενα δι’ ίγγύησιν !
εύγνώμων ώ; έάν- τόν ειχεν εν τή ιδιοκτησία της, αύτόν τόν
Ήτο έν τούτοις ήκιστα πιθανόν ότι είς Εύρωπαίος θά έγίάδάμαντα, όστις δέν έχει τόν όμοιόν του έν τώ κόσμφ! . . .
νετο ένοχος τοιούτου εγκλήματος. Διά πάντας όσοι ήγνόουν
— Πράγματι, ούτος δέν έχει τόν όμοιόν’του I παρετήρη-τήν καταγωγήν του, ό ΜΐσημδρίΓος ’Λσίήρ ήτο άδάμας φυ
σεν
ό Ιλτων.
σικός καί συνεπώς άξίας τοιαύτης, ώστε καθίστατο αδύνατον
—
Ώ ! Δέν έχει I προσέθηκεν ό Φρίεδελ.
νά έκποιηθή.
—
Μέ
συγχωρήτε, είναι 'έν καί τό αύτό ώς νά έχη ! άπήν— Καί έν τούτοις, έπανελάμβανε καθ’έαυτόν ό Κυπρια
τησιν
ό
Κυπριανός,
διότι έάν κατεσκευάσθη 0 άδάμας αύτός,
νός, δέν είναι δυνατόν νά είναι ό Ματακίτ ένοχος!
θά
είναι
κάλλιστα
δυνατόν
νά κατασκευασθή καί ετερος !
Άλλ ’ ήδη, τφ έπήρχοντο κατά νοΰν. δισταγμοί τινες έπι__
“
Ω
!
κύριε
μηχανικέ,
είπεν
ό Πανταλάκκης διά τόνου
καίρως ώς πρόςτενας υπεξαιρέσεις, άς ενίοτε ό Κάφρος διέενέχοντας
βαρείας
άπειλάς
κατά
τοΰ
νέου, νομίζω ότι καλά
πραττε, καί μάλιστα κατά τήν υπηρεσίαν. Παρά πάσας τάς
θά
έκάμνατε
νά
μή
έπαναλάβητε
τό
πείραμά σας... πρόςτό
παραινέσεις τού κυρίου του, έκείνος ΰπείκων τή έαυτοΰ φύσει
συμφέρον
τής
Γρικαλάνδης...
καί
πρός
τό ίδικόν σας έπίσης!
— λίαν έλευθέριος ώς πρός τό ζήτημα τοϋ «ίδικου σου» καί
—
Αληθώς,
κύριε
!
άπήντησεν
αύστηρώς
ό Κυπριανός.
«ίδικοΰ μου» — δέν ήδυνήθη ούδέποτε ν ’ άπαλλαγή τών άξιο·
μέμπτων εκείνων έξεων. Δέν διέπραττε τοιαύτας, είναι άλη- Φρονώ ότι δεν έχω άνάγκην νά σάς ζητήσω άδειαν προς
θές, ή έπί άντικειμένων μικρας άξίας, καί έπί τέλους δέν τοΰτο !
__ Έ! ηύρατε τήν ώραν νά φιλονικήσετε! άνέκραξεν ό
είχε τοσοΰτον σφάλει ώστε νά είσαχθή είς τό πταισματο
δικείου, τοΰθ’ όπερ δέν θά ήτο πρός τιμήν τοΰ είρημένου Μα- Τζών Ούάτκινς. Είναι βέβαιος ό κ. Μερέ ότι θά έπιτύχη έν
δευτέρφ πειράματι; Ό δεύτερος άδάμας όστις θά έξέλθη έκ
τακίτ !
“Αλλως τε, ήτο παρών ό Κάφρος —- πρός έπι’ρρωσιν τής τοΰ μηχανήματος θά έχη τό χρώμα, τό βάρος καί συνεπώς
υποψίας — έν τή αιθούση τοΰ δείπνου, ότε ό άδάμας ήφανίσθη τήν άξίαν τοϋ πρώτου ; Δύνασθε καν νά έγγυηθήτε ότι θά
ώς διά μαγείας. Έπειτα, ή παράδοξος αύτη περίστασις, κατασκευάση εκ νέου άλλον λίθον, άλλ'άξίας ύποδεεστέρας;
καθ’ήν δέν επανήλθε πλέον είς τήν καλύβην τον, όλίγας Τίς θά τολμήση νά άμφιβάλη ότι έν τή επιτυχή δέν συνεστιγμάς άργότερα’ τέλος, ή φυγή του, εύεξήγητος ίσως, τέλεσε μεγάλως ή τύχη ;
Ό,τι ό κ. Ούάτκινς έλεγεν ήτο λίαν ορθόν όπως ό νεαρός
διότι δέν έπετρε'πετο νά άμφιβάλη τις ότι δέν είχεν εγκατά
μηχανικός
μή προσβληθή.
λειψη τόν τόπον.
Τό
πείραμά
του έστηρίζετο άκριβώς έπί τών δεδομένων
Ούτως, ό Κυπριανός μάτην άγέμεινε καθ’ δλην τήν ημέραν
τής
συγχρόνου
χημείας· άλλ’ή τύχη δέν τόν έβοήθησε πολύ
μή ό Ματακίτ ένεφανίζετο, 'άδυνατών μετά βεβαιότητος νά
πιστεύση τήν ένοχήν του ύπηρέτου του· άλλ’ό υπηρέτης δέν κατά τήν πρώτην έκείνην επιτυχίαν ; Καί εάν έπανελάμβανε
έπανήλθεν. Ηδύνατό τις μάλιστα νά βεβαιώση ότι ό σήκκος τό πείραμα, ήτο βέβαιος άρα γε άν θά έπετύγχανε καί δευ
'
του πλήρης τών οικονομιών του, αντικείμενά τινα ή εργα τέραν ;
Ύπό τοιούτους ορούς, ένδιεφέρετο νά άνευρεθή ό κλέπτης
λεία, άναγκαϊα είς άνθρωπον μέλλοντα νά ριφθή είς τό μέ
σον χωρών σχεδόν ερήμων τής Μεσημβρινής Αφρικής, είχεν παντί τρόπω καί, όπερ συμφιρώτερον, τό κλαπέν.
άφανισθή έκ τής καλύβης. ’Αμφιβολία δθεν δέν έπετρε'πετο
•— Έν τοσούτφ δέν εύρον κανέν ίχνος τοΰ Ματακίτ ; ή
πλέον.
ρώτησεν ό Τζών Ούάτκινς.
— Ούδέν,. άπήντησεν ό Κυπριανός.
Κατά τάς δέκα, ό νεαρός μηχανικός, πλειότερον ίσως λυ
— Ερεύνησαν όλα τά περίχωρα τής κατ'ασκηνώσεως ;
πημένος διά τήν διαγωγήν τοΰ Ματακίτ ή διά τήν απώλειαν
— Μάλιστα, τά ήρεύνησαν έπιμελώς! άπήντησεν ό Φρίε
τοϋ άδαμαντος, έπανήλθεν είς τό ύποστατιχόν; τοϋ .Τζών
δελ. *0 αχρείος έξηφανίσθη, πιθανώς κατά τό διάστημα τής
Ούάτκινς.

J

Η ΦΥΣΙ2
νυκτός, καί τίναι δύσκολον, δια νά μ,ή ε’ίπω αδύνατον, νά
μ,άθωμεν προς ποιον ριέρος διηυθύνθη'!
— ‘Ο αστυνομικός υπάλληλος ένήργησςν, έρευναν έν τη
καλύβη του; ήρώτησεν ό άγρονόμος.
— Μάλιστα, άπήντησεν ό Κυπριανός, καί ούδέν εύρέθη
δυνάμενον νά τόν όδηγηση έπί τά ίχνη τοΰ δραπέτου.
— Ά ! ά.έκραξϊν ό |Ούάτκινς, δίδω χίλια πεντακόσια
φράγκα εΐς εκείνον, όστις θά δυνηθή νά τόν συλλάβη 1 .
— Τό εννοώ, κ. Ούάτκινς ! άπήντησεν 0 ’Αννίβας Παν
ταλάκκης. 'Άλλά πολύ φοβούμαι μήπως δεν έπανεύρωμεν ποτέ.
' ούτε τόν άδάμαντα, ούτε· εκείνον όστις τόν ΰπε'ξήρεσεν !
— Διατί;
.
—*■ Διότι, άπήντησεν ό Πανταλάκκης, άφου άπαξ ύπέπισεν εις τό σφάλμα τοΰτο ό Ματσκίτ, δεν θά είναι τόσφ
ανόητος νά σταματήση εΐς τόν δρόμον 1 Θα διήλθε τό Λι-μποπό, θά είσέδυσεν είς την έρημον, θά εφθασε μέχρι τής
Ζαμβέζης η μέχρι τής λίμνης Τακάνάγία, μέχρι τών Βούσ. μεν έν ανάγκη ! ·ι>
Ούτως όμιλών ό πονηρός Νεαπολίτης, διερμήνευεν εΐλικρινώς τήν σκέψιν του ; Δεν έσκόπει άπλώς νά’ έμποδίση τήν
κατάδίωξιν τοϋ Ματακίτ, ΐνα επιφύλαξη τήν φροντίδα ταύ
την έαυτφ; Ταΰτα ό-Κυπριανός διελογίζιτο, παρατηρών ολα.
Άλλ’, ό κ. Ούάτκινς δέν ητο άνθρωπος δστις θά έγκατελίμπανι τό παιγνίδι, ύπό τήν πρόφασίν ότι ήτο δύσκολον νά
παίζη. Έθυσίασε πράγματι δλην τοϋ τήν περιουσίαν διά νά
προσκτήσηται τόν περίφημου εκείνον λίθον καί διά μέσου τοΰ
ανοικτού παραθύρου, οί οφθαλμοί του ανήσυχοι, πλήρεις μα
νίας, έφέροντο μέχρι τών άπωτάτων ό/θών τοΰ Βάαλ, ώσεί
νά ήλπιζεν ότι θά παρετήρει τόν φυγάδα εΐς τήν άκραν κάτω!,
— “Οχι,'άνέκραξεν, αύτό δεν πρέπει νά περάση έτσι,στα
κουφά ! . ... Πρέπει νά έχω τό διαμάντι μου ! . . . Πρέπει νά
συλληφθή’ αυτός 0 τιποτένιος ! . . . Ά !' έάν δέν έπασχα άπό
,τήν ποδάγραν, δΐν θά μοΰ έφευγε, σάς διαβιβαιώ !
— Πατέρα ! . . . είπεν ή Αλίκη, πειρωμένη νά τόν καθησυχάση.
— Άς ’δούμε, ποιος θά τό άναλάβη; άνέκραξεν ό Τζών
Ούάτκινς, ρίπτων βλέμμα ’ πέριξ αύτοΰ. Τίς θέλει νά’ τεθή
έπί τής καταδιώξεως τοϋ Κάφρου; . . . Ή άμοιβή θά είναι
* μεγάλη, δίδω τόν λόγον μου !
Καί επειδή ούδείς έλεγε λέξιν ;
-τ- Σταθήτε, κύριοι· είσθε έδώ τεσσαρα παλληκάρία άτινά
φιλοδοξείτε τήν χείρα τής κόρης μου ! "Ε, λοιπόν ! ,συλλάβετέ μου αύτόν τόν άνθρωπον μέ τόν άδάμαντά μου ! — έλε
γεν ήδη «άδάμαντά μου» ! —καί μά τήν πίστιν τών Ούάτ
κινς, ή κόρη μου θ’ άνήκη είς εκείνον δστις θά μοΐ τόν φέρη!
— Τό παραδέχομαι! άνέκραξεν ό ‘Ιλτων.
— Καί έγώ ! διεκήρυξεν ό Φρίεδελ.
— Τίς δέν θά ήθελε προσπαθήση νά. κεοδήση 1ν βραβεϊον
τόσφ πολύτιμον ! έμορμύρισεν ό ’Αννίβας Πανταλάκκης, μέ
με,ιδίαμα'ωχρόν.
ΤΓ Άλικη, δλη ερυθρά, βαθέωςτεταπεινωμένη, βλέπουσα
έαυτήν ριπτομένην ώς κατάθεμα τοιούτου παιγνιδιού, καί.
τοΰτο παρουσία του νεαροΰ μηχανικού, μάτην προσιπάθει ν’
άποκρύψη τήν σύγχυσίν της.
(’Ακολουθεί)

ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΗΝΑΙ ΕΚΑΣΤΗ ΚΟΡΗ
1. Κόσμια κατά τε τό σώμα καί τήν ψυχήν.
2. Φιλαλήθης λόγφ τε καί έργφ.
3. ' Φιλόπονος καίούχί οκνηρά.
4. Εύγενής τούς τρόπους καί τήν καρδίαν.
5. Ταπεινόφρων, σεμνή καί επιεικής πρός πάντας.
6. Φιλάνθρωπος καί φιλόζωος.
7. Ευσεβής, άγαπώσα τόν Θεόν καί τόν πλησίον.
Έκαστη κόρη, πλούσια ή πτωχή, πεπαιδευμένη ή μή,
ευειδής ή μή, ύγειής ή πάσχουσα, μικρά ή μεγάλη καί έχει
καί δύναται νά διάθεση ότι απαιτείται είς άπόκτησιν τούτων,
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δηλαδή άπόφασιν. Ενδεχόμενον τινές νά στερούνται παιδείας
ένεκα πενίας ή καλλονής προσώπου καί κομψότητος σώματος
ή στολισμών κτλ., άλλ’ έκαστη δύναται νά φέρη έπί τό α
γνόν αύτής μέτωπον τό στέμμα τής άρετής, όπερ πολύτιμό·
τερον καί αύτών τών τιμαλφεστάτων άδαμάντων κοσμεί καί
λαμπρύνει αυτήν· καθ’ ότι διά τούτων καθίσταται εύτυχής,
έκπληροΰσα τόν ιερόν σκοπόν τής ύπάρξεως αύτής.

Και ίνα είίρ/ις, 2ΰτά μου, τδ μέρος μου τδ πρώτον,

Ό κύριος Τ . . . στενοχωρηθείς έπί τέλους— Μά, Δεσποινίς τή λέγει, βλέπω μετά λύπης μου, ότι
ενφ σας ομιλώ, σείς εξακολουθείτε έπί πολύ παρατηρούσαι
έν τφ καθρέπτη.
— Ναί φίλε μου, τφ λέγει, διότι άρέσκομαι νά θαυμάζω
τόν έαυτόν μου, οσάκις δέν έχω τί σπουδαιότερον -είς ό νά
τείνω τήν προσοχήν μου.................

’Ανάγκη πάσα νά πρόθης ’στα ζώα χωρίς κρότον.
Το δ' ετερόν μου ημισυ, δπερ καί απομένει,
"Εν σύνηθες έπίθετον ά^εύκτως θά έμφαίνιχ

31. Λ?νςγρ.α.
Γράμμα έοτ'ι τδ πρωτόν μου; π2ηγη τδ δεύτερόν μου,
Kat μέρος τι έπίοημον είναι τδ σΰνοΛόν μου·

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

KUOS ΑΝΕΪ
*

ΧΤΕΦΑΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ ΟΙΑΣΟΥ

. . ε. ον-.α.ω. -α. .-ε.ir .ε. ον. -α.ο.α.ι.ε-. α.εω
Τοιούτος κάδος έφευρέθη ύπό τίνος άμερικανοΰ έν Όχίφ,
33. Χυλλοιβόγριφοφ.
όστις μεγάλως κατέπληξε πάντας.
·
Ή ύλη, ής ποιούνται χρήσιν πρός κατασκευήν τού μονο
Μία-νά-^-δλλοις-τ-σήπω-θές-Λζ·-θ'ΰ-δ-χα-6ρίον
μερούς τούτου κάδου, είναι ξύλον τόσον καλώς τετριμμέ
*
3-4
Ερώτησες.
νου, ώστε άναμιγνυόμενον μεθ’ ΰδατος ομοιάζει πρός πηλόν.
ΙΙοσότηςτις τοΰ πηλοΰ τούτου τίθεται έν σιδηρφ κυλίνδρφ,
Ποια πόλις τής Ευρώπης ίμφαινει ζφόν τι;
τοΰ οποίου ή εσωτερική έπιφάνεια φέρει σχήμα κάδου. Εΐς
33. Λογοπαόγνςον·
τδν κύλινδρον τούτον μετά ταΰτα δίδεται περιστροφική κίνησις κατά δύο διευθύνσεις, ήτοι κατά μήκος καί κατά Αλα
Τί πράγμα έπιθυμοΰμεν όλοι νά τό άπολαύσωμεν ;
τος, μέ ταχύτητα εκατόν περίπου περιστροφών κατά παν
Α. Φ. Β.
πρώτον λεπτόν. Ή κεντρόφυξ δύναμις. τής διπλής ταύτης
περιστροφής έξαπλώνει τόν εντός τού κυλίνδρου πηλόν κατά
πάσαν διεύθυνσιν, καί τοιουτοτρόπως καλύπτει ολόκληρον
ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΤΑι 3φ ΦΥΑΑΗι ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
τήν έσωτερικήν επιφάνειαν αύτοΰ. Άφ’ ού ό κύλινδρος περιστραφή κατά τόν άνωτέρω τρόπον, έπί 3—4 λεπτά τής
'
18.
Αίνιγμα. Χ-βίρ — δς-χοίρος — χήροςώρας, άτμοσφαιρικός άήρ εΐσάγεται εις αύτόν δι’ύδραυλικοϋ
“Ελυσσν αύτό ό έξ Αθηνών Καΐβορ Βελιανός καί ό έκ Καρδίτζης
πιεστηρίου διά μέσου οπής τίνος έν μι? άκρα αΰτόϋ μέχρις
Κουτρουβέλης.
ότου έφαρμοσθή πίεσις εκατόν λιτρών έφ’ έκάστου τετραγω
19. Πρδς σν.μπΛήρωοιν.
νικού δακτύλου.
ς
Πάντα γίνδνται άνευ τής ελάχιστης παύσεως τής κινήσεώς
Μ
τοΰ περιστρεφόμενου κυλίνδρου. Ή πίεσις, ήν έπιφέρει ό άήρ
Ά Έ 1
*
ούτος, έκθλίβει όλον τό ύδωρ τοΰ μίγματος καί άναγκάζεε
Σ
αύτό νά έκρεύση διά μακροσκοπικών έν τφ κυλίνδρφ οπών.
: ’ '.
Μ Α Ρ Σ ΤΑΣ
Άφ’ ού έξακολουθήση ύπό τήν πίεσιν ταύτην ή κίνησις έπί
I
τρία ?Tt λεπτά, τά δύο ήμισυ τοΰ κυλίνδρου άποχωρίζονται,
•
Ε Α , Ρ
καί κάδος εντελέστατος άναφαίνεται, δ.στις τοποθετείται κατά
■Σ ‘
μέρος έπί 24 ώρας, καί έπειτα τίθεται έν δωματίφ, τού ο
Ούδείς-ϊλυσεν.
ποίου ή θερμοκρασία άνέρχεται είς 160 βαθμούς άνω μηδε
νικού, όπου μένει έπί 3 ήμέρας, μετά δέ ταΰτα έκτίθεται' είς . .20. ΛογοπαΙγνιον. ΤάςΆ. Β. ’Υψηλότητας.
τήν αγοράν.
Έλυσαν αύτδ-ό έκ Σύρου Διον. Μελίδης, ό έκ Χαλχίδος Π. Σίμος
Ό πηλός, έκτος του ξύλου καί τού ΰδατος, έμπεριέχει καί 4 έκ Κ'αρδίτζης Π. Κοντρουβέληε.
καί μΐγμά τι, όπερ εμποδίζει τήν διάβασιν έλαίου τιθέμενου
21. ΦωνηεντόΜπον. Ή εργασία' φέρεο ύγείαν,
εντός τοΰ κάδου. Δίρτι, ώς είναι γνωστόν, τό έλαιον διαπερφ
σοφίαν» χαράν. .
πολλάκις πράγματα, τά οποία τό ύδωρ δέν διαπερά, καί,
“Ελυσαν αύτό δ έξ ’Αθηνών Καίσαρ Βελιανός καί ό έ» Καρδίτζης
ώς έκ τής επιρροής τής υγρασίας ή τής θερμότητος, οί έλαιό·
Π.
Κουτρουδέλης.
κάδοι χύνουσιν όπως δήποτε, τοΰθ’ δπερ προξενεί άρκετήν
απώλειαν έλαίου· Άλλ’ ό κάδος ούτος δέν χύνει, ένεκα τοΰ
22. Λογόγριφος. Άμίήν, άμ.ήν, λέγω ύμΛν.
μίγματος, όπερ τίθεται εν τφ ξυλίνφ πηλφ, καί διότι δέν
Ούδείς έ’λυσεν.
ύπάρχουσι σανίδες, αί όποϊαι νά συστέλλωνται. Αύτη ή άνα·
κάλυψις βεβαίως είναι πολύτιμος, διότι διά τής χρήσεως
τοιούτων κάδων οι ένασχολούμενοι είς τό έμπόριον τοΰ πε
τρελαίου θά έξοικονομώσιν έτησίως πολλάς χιλιάδας οκάδων
ΑΚΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΧ TUS “ΦΥΣΕΛΧ,,
πετρελαίου, αί όποϊαι διαφορετικά θά άπώλλυντο. Έκτος τοΰ
άδιαχωρήτου οί κάδοι ούτοι είσί καί λίαν εύθυνοί, ώστε μετά
Α. Ρ- "Αρταν- Σννεβτημένη ίλ^φθη. “Ενταλμα δέν ίξέδόθη, συνεπώς Δ.
παρέλευσιν ολίγου χρόνου θέλαυσι άναμφιβόλως άντικαταάρνιϊται. Τί μέσω άποστείλωμεν; 'Απαντήσατε. — Π. 1- Κ. Καρδίτσαν.
στήση τούς κοινούς δρυένους κάδους.
Στείλατε καί λύσιν αινίγματος δπω< ίημοσιεύσωμεν αύτό. — Γ. Σ Αικελή.

Μεταξύ δύο απλοϊκών·
— Δέν μοΰ λέγεις, σέ παρακαλώ Βασίλη, τί θέλουν πά
λιν αυτοί οί Αυστριακοί εδώ εΐς τά νερά μας ;
—· “Ε! δέν καταλαβαίνεις; ή διά τό άέρι μας, ή διά τά
αρχαία μας, ή διά τήν ρετσίνα μας, έχομεν τίποτε άλλο ;
— “Οχι, αδερφέ', αυτοί ήλθαν, ,ώς λέγουν έδώ διά νά φάγουν καί νά τραγουδήσουν.
— Νά φάγουν καί νά τραγουδήσουν ; τί λες αδελφέ ; '
—— Ναί μά τό σταυρό, όλαις οί εφημερίδες τό λέγουν.
— Κύριε έλέησον! . . .
X
.
Έξωθι τών ανακτόρων, ένφ διήρχετο ό ωδικός θίασος,
εχαιρέτιζον τά μέλη αύτοΰ, κραυγάζοντα, άου ! άου ! (ζήτω !)
ένφ τό ,παρευρισκόμενον πλήθος έπανελάμβανε ζωηρότερΟν,
άου! άου ! άου 1
— Καλέτί κακό είναι.τούτο ; έλεγε τις πρός τόν γείτονα
του, διατί φωνάζουν άου! άου!
— Είναι τό αυστριακό ζήτω! έτσι τό λέγουν οί αυστρια
κοί, άπήντησεν ούτος.
— Μπά! τί πρόστιχο ζήτω!.. τί τά θέλεις άδελφέ, ημείς
εΐμεθα μικροί, άλλά έχομεν μεγάλα ονόματα..·, τί μεγάλο
είναι τό δικό μας ζήτω, καί τί μικρό τό ΐδικόν τους άου !....
X
Δύο κυρίαι θαυμάζουσαι τούς τριακοσίους τούς άποτελοΰνντας τόν ωδικόν θίασον !
— Καλέ, αυτοί είναι βλέπω, gautlemen, δέν είναι θεα
τρίνοι! Φαίνεται είναι άπό οικογένειας !
— Άμ βέβαια, δέν τό εΐξεύρεις 'Ελένη ; είναι εύγενεϊς,
πλούσιοι, έρασιτέχναι, ήλθον έδώ άπό έρωτα πρός τήν μου
σικήν I....
— Κρίμα, καί διατί νά μή ήρχοντο καλήτερα άπό έρωτα
πρός τήν καλλονήν ;
—Ά ; ναί,-... έχεις δίκαιον, δεν θά τό έσκέφθησαν.-.πλήν
τώρα πλέον αυτός είναι ό προορισμός των. Αύριον φεύγουν.
— Τί ψυχροί αυτοί ,οί αυστριακοί πάντοτε!
— Ναί καί τί άνάλατοι! άν ησαν φραντζέζοι πόσοι θά
ένυμφεύοντο έδώ;
X
'
“Οτε άνεχώρει ό φδικός θίασος, ρωμηός τις φιλόσοφος έλεγε
πρός τινα φίλον του.
— Ήλθον, είδον, άπήλθον.
— “Οχι,ούκήλθον,ούκ είδον,ούκ άπήλθον,άπήντησε ούτος.
— Άλλά ;
X
— Άλλά παρήλθον;
-—Πόσοι λοιπόν ησαν τριακόσιοι;
— Νομίζω τόσοι έφαγαν,
— Καί πόσοι έφυγαν ;
— Εκατόν.
— Τί ψευτιαίς ! .

ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΠΣ1Σ

Ή δεσποινίς Μελπομένη ένώ συνομιλεί μετά τού γείτονός
της κυρίου Τ . .. έν τή χοροεσπερίδι τοΰ κυρίου Κ. . . παρετήρει έαυτήν έπανειλημμένως έν τώ κατόπτρφ. .

3». Πρός αυμ-Τίλήρωβεν.

Συνδρομα'ι έλήφθησαν- εύχαριστΟΰμίν.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Πόάις τις ώραιοτάτη θά γνωρίσρς δτι είμαι,

έ

Καί βεβαίως ’στην ΈΜΙάδα θά ίδης έγώ νά κημαι,
*Αν S’ δμως θέΛεις γίάτατε νά μετασχημάτισες,

Εμένα πρέπει αυθωρεί είς δύο νά χωρίσης.

έγράψαμεν.

Διεύθυνσις ήλλάγη ώς γράφετε. — A. Κ. Μέγαρα.

θώθη.

30. Λονςγμ.α.

Σας

Περικάλυμμα μέ

ζητηίέντα φύλλα σάς άπεστείλαμεν κροχθές ταγυδρομιχώς. — A. Τ. Βοιάς.
Άναμίνομ.ν ώς ί,πισγέβηπ

Συνδρομή σας δευτέρου έτους έλήφίη.

Διεόθυνβίς σας διωρ-

συνδρομητάς.— Α. ·Α. Ληξού[ ι«ν
’Απόδειξιν μετ’αριθμού λαχείου ώς

και ζητούμενα φύλλα άποστεΟ.ωμεν. — Κ. Α. Ναύπακτον. Σάς έγράψαμεν
διά δελταρίου. — A. Ε.’ Φάρσαλα. Συνδρομή σας έλτ[φθη. Άπόδειξιν πα-

ρεδώκαμεν πληρώσαντι ταύτην. Σάς γράφομεν προσεχώς. — Α· Π· Κ4Ε-

ρον- Σάς ένεγράψαμεν συνδρομητήν συμφώνως μέ σημειωσίν σας.

Σάς ευ-

χαριστούμεν. — Α· Μ. Kiew. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Ά-

πόδειξιν παρεδώχαμεν άνεψρφ σας.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΊΟΝ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑ

Διπλώσατε βΐς τρία Ισα μέρη δύο τεμάχια χάρτου άκρι
βώς όμοια, προσέχοντες, ώστε αί δίπ>αι τοΰ ττρώτου τεμα
χίου νά ώσι παράλληλοι προς τάς μικράς πλευράς τοΰ χάρ
του, καί αί τοΰ δευτέρου τεμαχίου πρός τάς μεγάλας πλευ
ράς του τεμαχίου τούτου.
Τούτου γινομένου κόπτετε τά δύο τεμάχια τοΰ χάρτου είς
τάς δίπλας ΔΓ καί ΑΒ, καί χωρίζετε οΰτω δύο τεμάχια, τό
Ν καί τό Μ, τά όποϊα έκαστον αποτελεί τό τρίτον μέρος
τών πρώτων αρχετύπων τεμαχίων.
Τά ύπολειπόμενα τεμάχια μετ
*
την άφαίρεσιν τών τεμα
χίων Ν και Μ, είσιν έτι Ισα πρός άλληλα κατ’ έπιφάνειαν,
άφοΰ. ταΰτα άποτελοΰσι τό τρίτον μέρος δύο τεμαχίων ίσων
άλλήλοις, άλλά δέν είναι καί δυνατόν νά έπιτεθώσι τό εν έπί
τοΰ.άλλου έπ’άκριβώς ώς πρότερον, ώς μη έχόντων πλέον
καί τό αύτό σχήμα τήςΤπιφανείας.
“Ηδη λοιπόν πρόκειται νά κατορθωτή ώστε νά φέρωσι καί

ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΉ
Ζητούνται άνταποκριταΐ διά τό ήμέτερον φύλλον εν τι τφ
εσωτερικφ καί ίζωτερικφ, οΐτινες ν’ άντιπροσωπεύωσι τήν
«Φύσιν», έπ’ άναλόγφ αμοιβή· δηλαδή νά έπιμελώνται τήν
έγγραφήν συνδρομητών, νά άναλαμβάνωσι τήν εΐσπραξεν τών
συνδρομών, καί άποστολήν αύτών, εις τήν Διεύθυνσιν τής
«Φύσεως», όριζομένης τής αμοιβής των διά προγινεστέρας
συνεννοήσεως.
Οί βουλόμενοι δύναται έλευθέρως ν ’ άποταθώσεν πρός
ήμας. ’Εννοείται δέ ότι πάσα πρότασις αύτών ώς τοιούτων
δέον νά συνοδεύηται καί ύπό τών άναγκαίων συστατικών.
Ή Jitiivi'Otc

H Φ.Α.ΒΙΟ.Δ..Δ.
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΌΤΑΤΟΙ! KAI XPI2TUN1KQTAT0N
Εύρίοκεται ύπό τά παστήρια

Τεμ.άταε άντί δραχ. μ.ε$ς
Οί βουλόμενοι νά έγγραφώσι συνδρομηταί δύνανται ν’ άποταθώσιν είς τό ήμέτερον γραφεϊον.·

LES SOIREES LITTERAIRES
JOURNAL HEBDOMADAIRE LIIJERAIRE ILLUSTRE
Paraissant le Dimanche

ABONNEMENTS
Union Postale par an 8,50

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΊ
MET ΕΙΚΟΝΩΝ
Έκδιδόμενον κατά Κυριακήν έν Παρισίοις
Χυνδρομ.η έτησcot φρ.
Χορηγεί πλείστας εύκολίας προμήθειας παρισιανών άντικειμένων κλπ.
Συνιστδται τοϊς φίλοις τών γραμμάτων, τών χρονικών,
τών μυθιστορημάτων καί τής μουσικής.
·. Συνδρομηταί έγγράφονταε παρ’.ήμϊν.
τό αύτό πάλιν σχήμα τά δεύτερα ταΰτα τεμάχια, χωρίς νά
έλαττωθή ή έπιφάνεια αύτών. Τό πείραμα όσον δύσκολου καί
άν φαίνεται κατά πρώτην οψιν έν τή θεωρύρ, τοσοΰτον εύκολώτερον λύεται έν τή πράζει δι’άπλοΰ πειράματος.
Διπλώσατε άκόμη μίαν φοράν εις τρία ίσα καί παράλληλα
μέρη τό δεύτερον τεμάχιον τοΰ χάρτου, έζ ού άπεσπάσατε
τό τεμάχιον Μ, άλλά πρός τό μέρος τών μικρών πλευρών,
καί κόψατε το διά τής ψαλλίδος εις τήν κεκλασμένην γραμ
μήν ΑΚ, ΚΖ, ΖΙ. Τότε θά έχητε δύο νέα τεμάχια, άποτελούμενα, τό μεν εν ίκ τών ορθογωνίων 1, 2 καί 3, τό δέ
έτερον εκ'τών ορθογωνίων 4, 5 καί 6. Μετά ταΰτα λάβετε
εις χείρας εν έκαστον αύτών, καί παρουσιάσατε τό εν άπέναντι τοΰ άλλου, ώς ένδείκνυσι ή άνωθι παρατιθεμένη είκών,
ούτως ώστε τά ορθογώνια 4, 1 χαί 2 νά ώσιν έπί τής αύ
τής όριζοντείας γραμμής, ώς καί τά ορθογώνια 5, 6 καί 3
έπί τής έτέρας κάτωθι έκείνης.
Τό ούτως άποτελεσθησόμενον οχήμα.λύει τό τεθεν άνωτέρω πρόβλημα, καί τότε δύνασθε νά έφαρμώσητε αύτό έπ'
άκριβώς έπί τοϋ άλλου σχήματος.
Φ· Π.

THE SUJWIWY HOUR
Published by a boy for boys and girls
A monthly paper for the home circle

Short stories, parlor magic, wit and humor, games
and sports, for boys and Girls.

Η ΗΛΙΑΚΗ ΩΡΑ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ
ύπό τοΰ όωόικαίτονς όημ.οσιογρά<ρου Tello d’Apery έν Νίφ
Ύόρκΐ), όιά τούς μικρούς νέους καί Τίάηάας

Χάρις, άνατροφή, πρόοδος, φιλανθρωπία, εύεξία καί άνάπτυξις άντιπροσωπεύονται εν αύτή.
Έτησία συνδραμ-ή εν δολλάρεον
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμϊν.

L’ELETRIC ΙΤΑ
Rirista settimanale illustrate

ΠΡΟ23 IMS ΗΜΕΤΕΡ0Γ2 smPOMBTAS
ΠαρακαλοΟνταε πάντες οί συνδρομηταί μας εύαρεστούμενοι ν’ άνανεώσωσι τήν συνδρομήν των τοϋ δευ
τέρου άρξαμένου ήδη έτους, καί έν ταυτφ μάς διαβιβάσωσι τάς διευθύνσεις των, διότι προτιθέμεθα νά έκτυπώσωμεν αύτάς κατά τό νέον ευρωπαϊκόν σύστημα, άμα
δέ νά τοϊς άποστείλωμεν τούς αριθμούς τών λα/έίων τοϋ
δευτέρου έτους, ών αί έκκυβεύσεις θά γείνωσιν ένωρίτερον τών τοϋ παρελθόντος έτους.
Ή Δεεύΰυν'κς

Abbonamento annuo
Unione postale L. 15

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
Πραγματενομένη έν γένει περί ήλεκτρισμοΰ και
μαγνητισμού
Συνδρομή έτηαεα φρ. 1Κ
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμϊν.
ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΛΦΕΙΟΓ ΠΛΡΛεΚΕΓΑ ΛΕΟΚΗ

